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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 8 de maig del
2001, s'aprovà la Llei de cessió gratuïta a l'Ajuntament de
Palma de la titularitat de tres solars situats al terme
municipal de Palma.
Palma, a 22 de maig del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
Llei de cessió gratuïta a l'Ajuntament de Palma
de la titularitat de tres solars situats
al terme municipal de Palma
Exposició de motius
La preocupació
del Govern per aconseguir el màxim
benestar de la població, amb una millora de la seva qualitat de
vida, fa necessària una intervenció decisiva de les
administracions competents per tal d'assolir els objectius
esmentats.
Com a conseqüència de la política d'esponjament
promoguda pel Govern de les Illes Balears, la comunitat
autònoma té la propietat de tres solars situats en el terme
municipal de Palma, la cessió dels quals volen acordar
l'Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears per poderlos destinar a zones verdes. En aquest sentit, és important la
colAlaboració entre les administracions, ja que l'augment dels
espais verds a la ciutat de Palma serà molt beneficiós per a tots
els seus habitants.
L'article 42 de la Llei 11/1990, de 17 d'octubre, de patrimoni
de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que els
béns immobles de la comunitat autònoma, l'afectació o
explotació dels quals no es considerin previsibles, es poden
cedir gratuïtament per a finalitats d'utilitat pública o d'interès
social, a favor d'institucions amb personalitat jurídica pública,
corporacions públiques o entitats sense ànim de lucre.
D'acord amb la mateixa llei, i atès que la taxació pericial dels
béns excedeix de cent cinquanta milions de pessetes, la cessió
s'ha de dur a terme per llei del Parlament de les Illes Balears. De
la mateixa manera, l'acord de cessió ha de preveure la finalitat
concreta a la qual els cessionaris han de destinar els béns.
Article 1. Autorització de la cessió
1. S'autoritza la cessió gratuïta, a favor de l'Ajuntament de
Palma, de la propietat de tres solars en el terme municipal de
Palma.
2. Els immobles que se cedeixen són els següents:

a) Solar situat a Gènova, del terme municipal de Palma, que
procedeix dels predis Can Tàpera i Son Toells, d'una superfície
de 1.427'50 m2. Finca de registre número 5395 del Registre de la
Propietat número 6 de Palma. L'import de valoració és de
54.295.972 pessetes.
b) Solar situat en el terme municipal de Palma, que procedeix del
predi Porto Pi, d'una superfície de 1.534'63 m2. Finca de registre
número 18.375 del Registre de la Propietat número 6 de Palma.
L'import de valoració és de 204.232.000 pessetes.
c) Solar situat a la carretera militar de s'Arenal del terme
municipal de Palma. Finques de registre número 54.592, 54.593
i 74.105 del Registre de la Propietat número 6 de Palma. L'import
de valoració és de 67.673.000 pessetes.
Article 2. Destinació
L'Ajuntament de Palma ha de destinar els immobles descrits
a l'article anterior a zones verdes públiques.
Article 3. Condicions
La cessió queda sotmesa a les condicions següents:
1. Els immobles de referència se cedeixen amb la destinació
única i exclusiva que es destinin a zones verdes públiques.
L'Ajuntament de Palma queda obligat al compliment de la
finalitat esmentada en el termini de 5 anys i n'haurà de mantenir
la destinació durant els 30 anys següents. Si els béns cedits no
s'han destinat a l'ús previst en aquest termini, o hi deixen d'estar
posteriorment, es considerarà resolta aquesta cessió i aquells
revertiran a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
totes les seves pertinences i accessions. De la mateixa manera,
la comunitat autònoma tendrà dret a percebre del cessionari el
valor dels detriments i de les deterioracions que els béns hagin
experimentat, havent-ne fet prèviament la taxació pericial.
2. En cap cas, l'Ajuntament de Palma no pot alienar, cedir o
arrendar els béns de referència a tercers.
3. Totes les despeses que es derivin de la formalització de la
cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Palma.
Disposició final primera. Formalització de la cessió.
La Conselleria de Presidència ha de dur a terme les
actuacions necessàries per a la formalització de la cessió que
autoritza aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor
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 15 de maig del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar les obres de remodelació de Son Dureta ja previstes o
iniciar l’estudi per fer un nou centre substitutiu que pugui
començar-se durant l’exercici del 2002.*"

El Ple del Parlament, en sessió de dia 8 de maig del 2001,
procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 1927/01,
relativa a signatura del Protocol d'internaments no
voluntaris, amb les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, RGE núm. 2228/01, 2229/01 i 2230/01, i
quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 14 de maig del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

RESOLUCIÓ

1.2. TEXTOS DEBATUTS
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear
perquè coordini les entitats que aprticipen en el protocol
d’internaments involuntaris per a malalts mentals.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fixar un termini de sis mesos perquè totes les entitats
implicades signin el protocol i a informar, si fos el cas, a la
cambra dels motius pels quals alguna d’elles no ho fes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir reunions peròdiques de coordinació amb
totes les entitats implicades en el protocol per tal que, malgrat
no existir un compromís ferm de totes elles, aplicar en la mesura
possible allò que determina."

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1628/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a canvi de nom del PORN de Cala d'Hort.
(BOPIB 87 de 30 de març del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

A la seu del Parlament, 14 de maig del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
B)

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 8 de maig del 2001,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
882/01, relativa a hospitals públics a les Illes Balears, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2055/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a utilització del vehicle IB6285-DK de la Conselleria de Benestar Social per a fins
particulars de la directora general de Menors, Sra. Rado.
(BOPIB 91 de 27 d'abril del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a finalitzar i posar en marxa l’hospital de Son Llàtzer durant
l’any 2001.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar les obres de construcció dels hospitals d’Inca i
Menorca, i augmentar per tant la dotació pressupostària per
aquest any.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2061/01,
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de l'Hble. Sra. Diputada Francisca Bennassar i Tous, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla estratègic
d'educació vial. (BOPIB 91 de 27 d'abril del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig 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'Interior.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2054/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cessament del director de
l'Hospital Psiquiàtric. (BOPIB 91 de 27 d'abril del 2001).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2172/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cànoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resposta a les peticions de
solars. (BOPIB 92 de 4 de maig del 2001).
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 22 de maig 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.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2058/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adjudicació i construcció de
la deixalleria comarcal al municipi d'Inca. (BOPIB 91 de 27
d'abril del 2001).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2170/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a "copago" dels
pensionistes de la despesa farmacèutica. (BOPIB 92 de 4 de
maig del 2001).
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 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
G overn de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2169/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inscripció de la fundació
Hospital de Manacor. (BOPIB 92 de 4 de maig del 2001).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2171/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cànoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a peticions de solars.
(BOPIB 92 de 4 de maig del 2001).

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

F)

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 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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* RGE núm. 2060/01, presentada per la diputada Hble. Sra.
Francisca Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguretat a les piscines i platges de les Illes Balears
(BOPIB núm. 91, de 27 d'abril d'enguany).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1869/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a opinions dels sindicats
envers el "pacte progrés". (BOPIB 91 de 27 d'abril del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

* RGE núm. 2056/01, presentada pel diputat Hble. Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció de camps de golf a Menorca (BOPIB
núm. 91, de 27 d'abril d'enguany).
* RGE núm. 2120/01, presentada pel diputat Hble. Sr. Joan
Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
beneficis de la construcció de nous camps de golf a Menorca
(BOPIB núm. 92, de 4 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, rebutjà la Moció RGE núm. 2071/01, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb les guarderies i escoles infantils (0 a 3 anys).
(BOPIB núm. 92 de 4 de maig del 2001).

B)
Relativa a designació dels diputats per a la defensa de la
Proposició de llei RGE núm. 3819/00, de participació de les
comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea,
davant el Congrés dels Diputats.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de maig del 2001, el Sr. President informà de la
designació per part de la Mesa, a proposta de la Presidència,
i d'acord amb la Junta de Portaveus, dels diputats
encarregats de la defensa de la proposició de llei de
referència, que són el Sr. Andreu Crespí i Plaza i el Sr. Cecili
Buele i Ramis.

La votació obtengué el resultat següent:
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ajornament de les preguntes orals davant Ple
RGE núm. 2060/01, 2056/01 i 2120/01.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de maig del 2001, s'ajornaren les preguntes que es
detallen a continuació, atesa la solAlicitud del Govern de les
Illes Balears (RGE núm. 2221/01):

C)
Relativa a declaració institucional amb motiu de
l'atemptat que ha costat la vida del Sr. Manuel Jiménez Abad,
president del Partit Popular d'Aragó.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig del 2001, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:
“ Deixant de banda, com ja és habitual, la seva crimin a l i
covard executòria, el respecte a les normes més elementals de
convivència democràtica, ETA ha tornat a matar, interferint així
sense cap escrúpol en el procés d’expressió de llibertat que el
poble basc acara per a l’elecció dels seus representants per als
propers quatre anys.
El Parlament de les Illes Balears vol en primer lloc transmetre
el seu condol als familiars, amics i companys d’aquesta nova
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víctima de l’organització criminal, el president del Partit Popular
d’Aragó, Manuel Jiménez Abad. Condemnam rotundament
aquest atemptat, amb el qual ETA pretén condicionar el procés
electoral en curs i reivindicar un espai i un protagonisme polític
que mai les urnes no li han donat. L’assassinat és absolutament
incompatible amb la política. ETA ha de saber que les forces
polítiques representades en aquest parlament estaran sempre
pel diàleg i per una actitud sense fissures a favor de les
llibertats democràtiques, i mai per cap tipus de colAlaboració
amb els violents o amb aquells que donen cobertura a la
violència; que el protagonisme polític mai no pot ser reivindicat
des del menyspreu del dret més fonamental del ciutadà, que és
el dret a la vida; que el respecte més elemental als drets del
poble basc que diu defensar exigeixen com a premissa bàsica
prèvia la seva pròpia desaparició.

debaté la Pregunta RGE núm. 1416/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la llei d'associacionisme cultural. (BOPIB
núm. 86 de 23 de març del 2001).
Fou contestada en la mateixa ses sió 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 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Manifestam en aquests moments de dolor el nostre
sentiment de condol a la família, al poble aragonès i a tots els
demòcrates. Els expressam la nostra solidaritat i la dels pobles
de les Illes Balears, i els desitjam que tots junts, el poble basc
el primer, puguem retrobar la pau a través de la convivència
democràtica.”
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balear s, en sessió de dia 10 de maig del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 1411/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a percentatge d'habitatges oficials destinats a
immigrants. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).
Fou contestada en 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 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 1415/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestions per a l'ús compartit d'espais del
Museu de Menorca. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 1325/01, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Capó i Abrines, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la biblioteca de Can Salas. (BOPIB núm.
86 de 23 de març del 2001).
Fou contestada en la mateixa sessió pel repr esentant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 2001,

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 1326/01, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Capó i Abrines, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al Museu Marítim de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).
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Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

2291

lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, qui informà sobre el tema
de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

C)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 1696/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de taxes de l'Escola Oficial d'Idiomes
amb una pujada del 270%. (BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del
2001).

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la tasca realitzada per l'Institut d'Estudis Baleàrics
(RGE núm. 919/01).

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

A la Comissió
Parlament de les Illes
2001, tengué lloc la
d'Educació i Cultura,

de Cultura, Educació i Esports del
Balears, en sessió de dia 10 de maig del
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la propera convocatòria d'oposicions per accedir als
cossos docents (RGE núm. 1576/01).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril 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 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Relativa a retirada de la Pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió RGE núm. 1160/01.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del
2001, el Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, retirà la seva pregunta, amb el número
de referència, relativa a inversions per part del Ministeri de
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre l'anunciada modificació de la
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de directrius d'ordenació territorial
i treballs que es realitzen amb aquesta finalitat (RGE núm.
918/01).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2001, tengué

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les
dia 23 de maig del 2001, d'acord
112 del Reglament del Parlament,
de Llei RGE núm. 2344/01, de
subvencions electorals.

Illes Balears, en reunió de
amb el que disposa l'article
admeté a tràmit el Projecte
crèdit extraordinari per a
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Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 12 de juny, a les 14 hores.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears
que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de
maig del 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

CERTIFICA

13. Aprovació del Projecte de llei de crèdit extraordinari
per a subvencions electorals i la seva tramesa al Parlament de
les Illes Balears.

dels partits, federacions, coalicions o agrupacions que han
participat en les seleccions al Parlament de les Illes Balears,
celebrades el 13 de juny del 1999, 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 als partits, federacions, coalicions o agrupacions
d’electors que concorregueren a les eleccions al Parlament de
les Illes Balears celebrades el 13 de juny del 1999, afavorides
per 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 concedides, 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 total de
116.277.504,- pessetes, i es crea i es dota la partida
pressupostària 11201/G/463D01/00000.
Article 2

Havent examinat la proposta presentada pel conseller de
Presidència, el Consell de Govern adoptà l'acord següent:
"Pri mer. Aprovar el text del projecte de llei de crèdit
extraordinari per a subvencions electorals.
Segon. Amb relació amb el disposat al paràgraf segon de
l'article 36 de la Llei 4/2001 de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, es considera que el text del projecte de llei esmentat no
ha de ser objecte de cap altre tràmit.

El finançament d’aquest crèdit extraordinari es realitzarà
mitjançant la diferència entre el romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2000 i les incorporacions de crèdit realitzades a
l’exercici 2001. En el cas que aquesta diferència no fos suficient,
serien minorats els crèdits del pressupost de despeses que
menys perjudici causin al servei públic, fins a la quantia
necessària.

Article 3
Tercer. Trametre al Parlament de les Illes Balears el projecte de
llei de crèdit extraordinari per a subvencions electoral."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
exp edesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 11 de maig del 2001.
El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.

El Consell de Govern de les Illes Balears adoptarà els acords
necessaris per concedir les subvencions electorals que
pertoquin a cada partit, federació, coalició o agrupació
d’electors, liquidarà les quantitats que, si escau, corresponguin,
i exigirà el reintegrament a la Hisenda Pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en els casos que les bestretes
concedides superin l’import de la subvenció que finalment hagi
correspost a cada grup polític.

A)
Projecte de llei de crèdit extraordinari
per a subvencions electorals
Exposició de motius
La Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, estableix que la comunitat
autònoma subvencionarà les despeses electorals d’acord amb
les regles que s’hi indiquen i que durant el mes següent a la
tramesa de l’informe del Tribunal de Comptes, el Consell de
Govern presentarà al Parlament de les Illes Balears un projecte
de llei de crèdit extraordinari per l’import de les subvencions
que s’hagin d’adjudicar, que es faran efectives durant els cent
dies posteriors a l’aprovació del Parlament.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 11 de maig del 2001.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

D’acord amb tot això i de conformitat amb l’informe aprovat
pel Ple del Tribunal de Comptes, en la sessió de dia 20 de juliol
del 2000, amb relació als ingressos i a les despeses electorals

RGE núm. 2399/01, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2106/01, relativa a
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desestacionalització turística a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 23
de maig del 2001).
Palma, a 23 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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de 12 milions dels pressuposts de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. (Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2416/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació a
l'illa de Mallorca de pisos d'acollida per a malalts mentals.
(Mesa de 23 de maig del 2001).

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 Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 2106/01,
relativa a desestacionalització turística a l'illa d'Eivissa, la moció
següent.
1.- El Parlament de les Illes Balears reprova la passivitat del
Govern en relació als contactes amb els majoristes de viatges
i agents que han anunciat la suspensió de la seva activitat
turística a les Pitiüses.
2.- Atesa la confirmació de la
turisme alemany cap ales Pitiüses,
Balears insta el Govern balear a
extraordinària i accions específiques
negatius que provoca aquesta baixada.

baixada a les vendes del
el Parlament de les Illes
promoure una campanya
a fi de minvar els efectes

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
colAlaborar en la creació de l’oferta complementària pública a les
illes d’Eivissa i Formentera, així com a incentivar la creació de
la mateixa per part de l’empresa privada amb la finalitat de
potenciar la desestacionalització.

RGE núm. 2417/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pisos
d'acollida per a malalts mentals a l'illa de Mallorca
sostinguts pel Serbasa. (Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2418/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistents
que atenen els usuaris dels pisos d'acollida per a malalts
mentals a Mallorca. (Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2419/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació dels
pisos d'acollida per a malalts mentals a l'illa de Mallorca.
(Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2420/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions als consells de Mallorca, Menorca i EivissaFormentera en relació amb l'1% cultural. (Mesa de 23 de
maig del 2001).
RGE núm. 2421/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
1% cultural general durant l'any 2000. (Mesa de 23 de maig
del 2001).

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a p o s a r
en marxa, d’una manera urgent, les mesures necessàries per a
la millora de les infraestructures públiques a Eivissa i
Formentera, de manera especial el que fa referència carreteres
i aigües.

RGE núm. 2422/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
elaboració del Pla màrqueting 2002-2005. (Mesa de 23 de
maig del 2001).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
posada en funcionament, el curs 2001-2002, de l’Escola
d’Hoteleria d’Eivissa i Formentera com a extensió de l’Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears.

RGE núm. 2423/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment d'adjudicació de l'elaboració del Pla
màrqueting 2002-2005. (Mesa de 23 de maig del 2001).

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a derogar
la Llei 4/2000, de 22 de març, de moratòria de construcció i
ampliació de camps de golf a les illes Pitiüses.
Palma, a 16 de maig del 2001.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2415/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència

Palma, a 23 de maig 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha transferit la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria
els 12 milions de pessetes de la partida 74001 del centre de cost
21101 programa 721 A a Fires i Congressos SA?
Palma, a 8 de maig del 2001.
El diputat:
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Gaspar Oliver i Mut.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
s otasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas d'existir pisos d'acollida per a malalts mentals a l'illa
de Mallorca sostinguts pel Serbasa, on estan ubicats?

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 aportacions han rebut els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera de l'1% cultural
del Govern de les Illes Balears durant l'any 2000?

Palma, a 3 de maig del 2001.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

Palma, a 10 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de pisos d'acollida per a malalts mentals hi ha a l'illa
de Mallorca sostinguts pel Serbasa?

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.
Quin ha estat el total de l'1% cultural general durant l'any
2000 a les Illes Balears?

Palma, a 3 de maig del 2001.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

Palma, a 10 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 plantilla de professionals atén els usuaris que
assisteixen als pisos d'acollida destinats a malalts mentals a l'illa
de Mallorca que estan sostinguts pel Serbasa?
Palma, a 3 de maig del 2001.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina empresa ha elaborat el Pla Màrqueting 2002-2005 que
recentment ha presentat el Govern de les Illes Balears al sector
turístic?
Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina dotació tenen els pisos d'acollida per a malalts
mentals a l'illa de Mallorca que estan sostinguts pel Serbasa?
Palma, a 3 de maig del 2001.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

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 escrita.
Quina ha estat la forma d'adjudicació de l'elaboració del Pla
Màrqueting 2002-2005 que recentment ha estat presentat pel
Govern de les Illes Balears al sector turístic?
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Palma, a 15 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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millora a la carretera de Palma a Llucmajor per s'Aranjassa.
(Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2475/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de
l'exercici 2000 per Fires i Congressos SA. (Mesa de 23 de
maig del 2001).

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2461/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a mitjans aeris d'evacuació de malalts. (Mesa de 23
de maig del 2001).
RGE núm. 2465/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a
equips d'elit esportiu. (Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2466/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla director
sectorial de residus de construcció, demolició i voluminosos.
(Mesa de 23 de maig del 2001).

RGE núm. 2476/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a declaracions sobre la prohibició d'una llengua. (Mesa de
23 de maig del 2001).
RGE núm. 2477/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport al
parc natural de la península de Llevant. (Mesa de 23 de maig
del 2001).
RGE núm. 2478/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'universitats. (Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2479/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transport ferroviari. (Mesa de 23 de maig del 2001).
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 2467/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions fetes pel
Govern en matèria de patrimoni historicoartístic a Mallorca.
(Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2468/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negociacions en relació amb l'Hospital Militar. (Mesa de 23
de maig del 2001).
RGE núm. 2469/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació del futur PAC de Santa Margalida. (Mesa de 23 de
maig del 2001).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ja disposa la Conselleria de Sanitat de les dades en relació
als mitjans d'evacuació aèria de malalts a les Illes Balears?

RGE núm. 2470/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negativa
d'Aena a colAlaborar en l'aplicació de l'impost ecoturístic.
(Mesa de 23 de maig del 2001).
RGE núm. 2471/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
d'accés a la funció pública. (Mesa de 23 de maig del 2001).

Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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

RGE núm. 2472/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions a l'emissora COM Ràdio del president del
Govern. (Mesa de 23 de maig 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 2473/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Ja é n i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya publicitària "decisions de Govern". (Mesa de 23
de maig del 2001).

Quines ajudes pensa donar per a la propera temporada el
Govern de les Illes Balears als anomenats equips d'elit
esportius?

RGE núm. 2474/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de

Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

2296

BOPIB núm. 95 - 25 de maig del 2001
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.
Quan pensa el Govern aprovar el Pla director sectorial per
a la gestió de residus de construcció, demolició i voluminosos
de les Illes Balears?
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
A la pàgina web del Govern de les Illes Balears es pot llegit
que l'impost ecoturístic no s'ha pogut implantar als ports i
aeroports perquè era necessària la colAlaboració d'Aena i
aquesta l'ha negada. Pot demostrar documentalment el Govern
de les Illes Balears aquesta negativa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines han estat les inversions fetes pel Govern de les Illes
Balears durant l'any 2000 per a la conservació del patrimoni
historicoartístic de Mallorca?
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
És cert que el conseller d'Interior, Sr. Josep Maria Costa, ha
vedat l'accés dels polítics als tribunals de les proves d'ingrés a
l'administració de les Illes Balears perquè els considera
"elements pejoratius" de les oposicions, però que s'ha reservat
per a ell mateix la designació lliure dels presidents dels
tribunals?

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 de les negociacions entre la Conselleria
de Sanitat i el Ministeri de Defensa relatives a l'Hospital Militar?
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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.

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 oral davant Ple.
Què opina la consellera de Sanitat respecte de la ubicació
del futur PAC de Santa Margalida?

És cert, Sr. President del Govern, que el passat dia 2
d'aquest mes va declarar a l'emissora COM Ràdio que el Sr.
M at a s "actúa como un gobernador civil" i que "no ha
superado la derrota electoral"?
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

d'Educació, Cultura i Esports: "Habría que ver cuándo se ha
prohibido hablar una lengua en España y con qué
intensidad"?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el conseller d'Educació i Cultura que la campanya
publicitària "Decisions del Govern (mesures per millorar la
qualitat de vida a les Illes Balears)", pel que fa a l'educació,
respon al criteri de veracitat?
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

Palma, a 23 de maig del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Com valora la Conselleria de Medi Ambient que, en una
enquesta publicada el 2 de maig del 2001, la població de la
comarca de Llevant doni suport majoritari (62%) a la fi

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.
Quan pensa la Conselleria d'Obres Públiques iniciar les
obres de millora, valorades en 200 milions de pessetes, a la
carretera de Palma a Llucmajor, per s'Aranjassa?
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Palma, a 23 de maig del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Amb quin resultat tancarà l'exercici de l'any 2000 Fires i
Congressos SA?
Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Quina valoració ha fet el conseller d'Educació i Cultura
sobre les declaracions de l'Ecxma. Sra. Pilar del Castillo, ministra

Quina valoració inicial ha fet el Govern de les Illes Balears
sobre el Projecte de llei d'universitats del Govern de l'Estat
espanyol?
Palma, a 23 de maig del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin destí pensa donar l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports als 50 milions de pessetes
que es rebran del Govern de l'Estat per a transport ferroviari?
Palma, a 23 de maig del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2401/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estudi sobre instalAlacions culturals de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 23 de maig del 2001).

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 comissió.
Quins contactes ha fet la Conselleria d'Agricultura i Pesca
amb les altres comunitats autònomes i el ministeri per tal de fixar
a tota la Mediterrània el mateix període de veda per al raor?

RGE núm. 2402/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a homologació
de la llicència federativa de pesca, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 23 de maig del 2001).

Palma, a 8 de maig del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

RGE núm. 2403/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contactes de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació amb la veda
del raor, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 23 de maig del 2001).

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 2377/01, del Grup Parlam entari Socialista,
relativa a hospital de Son Llàtzer. (Mesa de 23 de maig del
2001).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En quina situació es troba i quan es preveu fer públic
l'estudi sobre instalAlacions culturals de les Illes Balears
elaborat pel Govern de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Palma, a 10 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

A)

Ateses les manifestacions de la ministra de Sanitat del
Govern de l'Estat on diu que l'hospital Son Llàtzer serà una
fundació sanitària en lloc d'un consorci tal com estava establert.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tractada en el Ple de
la Cambra:

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.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja aquesta decisió
unilateral per part del ministeri.

Quan pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca homologar
la llicència federativa de pesca?

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a no prendre decisions sobre la gestió de la sanitat als centres
de les Illes Balears que puguin comprometre la futura gestió,
segons criteris propis, pel Govern de les Illes Balears.

Palma, a 8 de maig del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

Palma, a 16 de maig del 2001.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1364/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general de cultura. (BOPIB núm. 41 de
31 de març del 2000).
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Humanitat), Lourdes Terrassa (regidora de Cultura de
l'Ajuntament d'Eivissa), visita al Museu d'Eivissa (Casa de la
Cúria).
- Barcelona, (3 i 4-04-00). Inauguració de l'exposició d'Andreu
Terrades.
- Eivissa, (18-04-00). Reunió amb el Sr. Jordi Fernández (Museu
Arqueològic i Puig dels Molins).
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general de cultura:
Ordre de Publicació
- Barcelona, (8-09-00). Reunió amb el Sr. Vicenç Llorca (Cultura
Generalitat) i Sr. Villatoro, director general de cultura de la
Generalitat.
- Madrid, (21-09-99). Reunió amb la Sra. Carolina de Santos,
subdirectora general d'Arxius i la Sra. Magdalena Vinent,
subdirectora general de biblioteques.
- Barcelona, (26-09-99). Festes de la Mercè, participació
mallorquina.
- Barcelona, (27 i 28-10-99). Reunió amb Francesc Vila (cap de
l'ODA), Antoni Bartomeus (delegat de Teatre i Dansa),
Domènec Reixach (Dir. del TNC), Josep Catelló (Palau de la
Música), programadora del Teatre Romea, Herman Bonnín
(president de l'AADPC).
- València, (30-10-99 a 1-11-99). Premis Octubre.
- Eivissa, (5 i 6-11-99). 50è aniversari de l'Institut d'Estudis
Eivissencs.
- Madrid, (26-11-99). Reunió del Consell del Patrimoni Històric
a la biblioteca del Museu Nacional d'Antropologia.
- Marràqueix, (29-11-99 a 1-12-99). Reunions del Comité del
Patrimoni Mundial, (Eivissa Patrimoni de la Humanitat).
- Barcelona, (12-01-00 a 14-01-00). Estrena de l'obra Viatge a la
Fi del món de Joan Guasp. Reunió amb Sebastià Alzamora a
l'Espai Mallorca; Sr. Vicenç Villatoro (Generalitat); Sr. Francesc
Parsarices (Institució Lletres Catalanes); Sr. Jordi Casas (Palau
de la Música); Sr. Joan Anguera, Dir. Fira de Tàrrega; Sr. Ferran
Mascarell i Borja Sitjà (Ajuntament de Barcelona).
- Madrid, (17-01-00). Reunió amb el Sr. Gerardo Mingo,
subdirector general d'Arquitectura (Ministeri de Foment), Sr.
Antonio Nuñez, dir. general de Cooperació Cultural (Ministeri
d'Assumptes Exteriors).
- Menorca, (19-01-00). Trobada consellers de cultura (ConsellsGovern).
- València, (20-01-00). Reunió Sr. Pere Riutort, Sr. Jaume Millas
al Teatre Principal, Sr. Joan Carles Dauvert (Espai Moma), Sr.
Antoni Pastor, Sra. Empar Puig i Jordi Botella.
- Cannes, (25-01-00 a 27-01-00). MIDEM.
- Menorca, (4-02-00). Reunió Consorci Museu Militar de
Menorca.
- Madrid, (9-02-00 a 10-02-00). Inauguració d'ARCO, reunió amb
Eduardo Galán (subdirector general de teatre).
- Berlin, (14-02-00 a 16-02-00). Berlinale, projecció de la pelAlícula
El Mar.
- Barcelona, (24 i 25- 02-00). Reunió amb el Sr. Jordi Pardo, Sr.
Francesc Parsarices, Sr. Joaquim Triadú i Sr. Vicenç Villatoro.
- Formentera, (28-02-00). Visita al museu i ajuntament.
- Barcelona, (8-03-00). Reunió amb el Sr. Jordi Oller (Teatre de
Sitges).
- Eivissa, (29-03-00). Reunió amb la Sra. Fanny Tur (consellera
de cultura), Sr. Felip Cirer (exposició Eivissa, Patrimoni de la

B)
A la Pregunta RGE núm. 1365/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general de política lingüística. (BOPIB
núm. 41 de 31 de març del 2000).
A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general de política
lingüística:
- Eivissa, (12-08-99). Primera visita a l'illa, amb el conseller, per
establir contactes amb els responsables de normalització
lingüística del Consell i l'Ajuntament d'Eivissa.
- Menorca, (19-08-99). Primera visita a l'illa, amb el conseller, per
establir contactes amb els responsables de normalització
lingüística del Consell i l'Ajuntament de Maó.
- Eivissa, (3-09-99). Reunió amb el regidor de NL de
l'Ajuntament d'Eivissa i amb la consellera de Cultura del Consell
Insular.
- Barcelona, (14-09-99). Reunió amb el Sr. Jou, a la DG de P
Lingüística de Catalunya.
- Barcelona, (20 i 21-09-99). Inauguració del curs acadèmic de
l'Institut d'Estudis Catalans.
- Eivissa, (30-09-99). Reunió de consellers de cultura, amb les
direccions generals de cultura i de política lingüística.
- Formentera, (26-10-99). Reunió amb els assessors lingüístics
de Formentera i Eivissa.
- Menorca, (3-11-99). Reunió amb els assessors lingüístics de
l'illa.
- València, (4-11-99). Participació a la trobada de serveis
lingüístics universitaris.
- Girona, (10 i 11-11-99). Participació a unes jornades sobre
llengua i educació a la Universitat de Girona.
- Alacant, (19 i 20-11-99). Participació a unes jornades
universitàries i assistència al Casal Jaume I.
- Barcelona, (24 i 25-11-99). Conferència sobre normalització
lingüística a la Universitat Rovira i Virgili i participació a les
jornades d'estandarització a l'Institut d'Estudis Catalans.
- Eivissa, (26-11-99). Roda de premsa sobre accions de
normalització lingüística. Preparació d'una reunió sobre
normalització lingüística a Eivissa.
- Eivissa, (9-12-99). Reunió a l'Institut d'Estudis Eivissencs
sobre la normalització a Eivissa.
- Menorca, (22-12-99). Roda de premsa sobre activitats de
normalització lingüística.
- Menorca, (2-01-00). Estrena de la primera pelAlícula en català i
preparació de l'exposició Lúdic a Ciutadella.
- Menorca, (19-01-00). Trobada de consellers de Cultura, amb la
direcció general de Política Lingüística.
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- Menorca, (28-01-00). Inauguració de l'Exposició LÚDIC de jocs
interactius.
- Barcelona, (24 i 25-02-00). Reunions a la Direcció General de
Política Lingüística de Catalunya i reunió a l'Institut d'Estudis
Catalans.
- Eivissa, (3-03-00). Presentació del Pla Coordinador de
normalització lingüística a l'administració local.
- Eivissa, (9-03-00). Inauguració d'aules a un centre escolar i
reunió amb els sindicats d'Eivissa.
- Eivissa, (11-03-00). Inauguració de l'Exposició LÚDIC de jocs
interactius.
- Menorca, (16-03-00). Presentació del Pla Coordinador de
normalització lingüística.
- Barcelona, (3-04-00). Reunió a INCYTA, sobre el programa de
traducció informàtica.
- Müenster, (5 i 6-04-00). Participació a les jornades de llengua
i literatura catalana a la universitat.
- Eivissa, (19-04-00). Presentació de la campanya de
normalització lingüística del comerç i reunió amb el regidor de
Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa sobre actuacions de
normalització lingüística.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1366/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general d'Administració Educativa.
(BOPIB núm. 41 de 31 de març del 2000).

de treball a la D. G. de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado de la Junta de Andalucía.
- Eivissa, (15-03-00). Assistència a la vista oral contra el
Director i Cap d'Estudis de C.P. Puig d'en Valls.
- Barcelona, (24-03-00). Visita de treball a Expodidàctica.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1367/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general d'Ordenació i Innovació.
(BOPIB núm. 41 de 31 de març del 2000).
A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general
d'Ordenació i Innovació:
- Eivissa, (23-10-99). Jornades d'Escoles Petites a Sant Francesc
Xavier de Formentera.
- Madrid, (19-11-99). Delegació del Govern per a la presentació
del Pla nacional de drogues i la seva repercussió dins l'àmbit
educatiu.
- Eivissa, (23-11-99). Presentació currículums als directors dels
centres educatius.
- Maó, (24-11-99). Presentació currículums als directors dels
centres educatius.
- Barcelona, (22-03-00). Fira de Barcelona. EXPODIDÀCTICA
2000.

A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general
d'Administració Educativa:
- Eivissa, (12-08-99). Presentació de l'equip de la conselleria als
distints estaments: APA, Sindicats,...
- Maó, (19-08-99). Presentació de l'equip de la conselleria als
distints estaments: APA, Sindicats,...
- Eivissa i Formentera, (13-09-99). Reunió amb els directors dels
centres de cada illa.
- Madrid, (27 i 28-10-99). Convocatòria de l'INCE.
- Barcelona, (10-11-99). Visita de treball al Departament
d'Ensenyament, Consell Superior d'Avaluació del Sistema
Educatiu.
- Eivissa, (26-11-99). Visita de treball a la Delegació, per temes
generals.
- Eivissa, (9-12-99). Visita a l'Institut d'Estudis Eivissencs.
- Santiago de Compostela, (12, 13 i 14- 01-00). Visita a la
Conselleria de Educación e Ordenación per a una demostració
in situ del seu sistema Xade centros de gestió informàtica
integrada dels centres educatius
- Madrid, (14-02-00). Convocatòria de la Comissió Espanyola de
la UNESCO
- Barcelona, (24-03-00). Visita de treball de l'equip de la
Conselleria al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
- Madrid-Sevilla, (7 i 8-03-00). Madrid: convocatòria Secretaria
General de Educación y Formación Profesional. Sevilla: visita

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1368/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general de Personal Docent. (BOPIB
núm. 41 de 31 de març del 2000).
A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general de
Personal Docent:
- Madrid, (28-set-99). Acompanyat del Sr. Jaume Pons i Pons
(SGT) i Valentí Valenciano (dir. gen. de Relacions
Institucionals). Reunió al MAP per a l'estudi del traspàs a la
CAIB del personal docent d'Institucions Penitenciàries i del
professorat de religió a primària.
- Madrid, (7-oct-99). Reunió de Coordinació Informàtica.
- M adrid, (10-nov-99). Acompanyat del Sr. Manel Garcias
Tudurí (Assessor Tèc. Docent) i Domingo Mateu Conti (Cap de
Secció). Reunió Coordinació amb les altres comunitats
autònomes del nou Concurs de Tras-llats.
- Pamplona, (24,25 i 26-nov-99). Acompanyat del Sr. Miquel
Serra Roig (Cap del Servei de Contractació). Comissió de
Personal de la Conferència Sectorial d'Educació.
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- Madrid (13-abr-00). Acompanyat del Sr. Manel Garcias i
Tudurí (Assessor Tèc. Docent) i Sra. Catalina Comas Gibert (
Negociat de nòmines). Subdirecció General Tractament.
Informació, tema: Gestió nòmines.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1369/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general de Planificació i Centres.
(BOPIB núm. 41 de 31 de març del 2000).
A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general de
Planificació i Centres:
- Eivissa, (12-8-99). Primera visita a l'illa amb el conseller per
conèixer la realitat educativa.
- Menorca, (19-8-99). Primera visita a l'illa amb el conseller per
conèixer la realitat educativa.
- Eivissa, (13-9-99). Amb el conseller. Reunió de directors de CP
i IES.
- Menorca, (14-9-99). Amb el conseller. Reunió de directors de
CP i IES.
- Eivissa, (17-9-99). Amb el Cap de servei d'alumnes i
p articipació educativa, tema problemàtica IES Xarc de Santa
Eulàlia.
- Menorca, (22-9-99). Problemàtica inici curs 1999-2000.
- Eivissa, (24-9-99). Amb el conseller. Visita al Consell Insular i
a l'Ajuntament de Santa Eulàlia (tema centres nous).
- Menorca, (2-12-99). Amb el conseller. Visita a l'extensió del
conservatori i a la seu de la UIB (Alaior).
- Eivissa, (25-1-00). Amb el cap de servei d'alumnes i
participació educativa. Assegurança escolar i responsabilitat
civil del professorat.
- Menorca, (27-1-00). Amb el cap de servei d'alumnes i
participació educativa. Assegurança escolar i responsabilitat
civil del professorat
- Menorca, (21-2-00). Amb el conseller. Visita a l'Ajuntament de
Maó. Escoles de música i Centre d'Adults de Maó.
- Barcelona, (24-2-00). Amb el conseller i tots els directors
generals. Generalitat de Catalunya.
- Madrid, (1-3-00). Amb el cap del servei de centres. Reunió de
la comissió d'Estadística (seu del MEC).
- València, (8 i 9-4-00). Congrés Confederación Española de
Centros Educativos (representant de la conselleria).
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1370/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general d'Universitat. (BOPIB núm. 41
de 31 de març del 2000).
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A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general
d'Universitat:
- Santander, (6-7 i 8-9-99). Encuentro "Sistemas de Gobierno de
las Universidades españolas: situación actual y perspectivas de
futuro".
- Santander, (11-11-99). Visita amb l'equip del rectorat de la UIB
per analitzar el Multiaulari de Dret i Econòmiques i el Paranimf
de la Universitat de Cantàbria.
- Madrid, (17-11-99). Consejo Universidades. Comisión de
Planificación y Coordinación.
- Eivissa, (19-11-99). Inauguració Curs, extensió UIB.
- Menorca, (27-11-99). Signatura compra UIB, edifici Ca'n
Salord. Inauguració curs extensió UIB.
- Madrid, (1-12-99). Consejo Universidades. Comisión de
Planificación y Coordinación.
- Eivissa, (9-12-99). Patronat Escola de Turisme i visita Escola
de Turisme.
- Madrid, (10-12-99). Consejo Universidades. Comisión de
Planificación y Coordinación.
- Burgos, (15-12-99). Plenari Consejo Universidades.
- Sevilla, (8 i 9-2-00). Reunió Directors Generals d'Universitat de
les diferents comunitats autònomes.
- Madrid, (15-11-00). Negociació conveni entre Administració
G eneral i CAIB per pla d'estabilització i promoció del
professorat.
- Barcelona, (24-2-00). Reunió Generalitat de Catalunya.
- Sevilla, (3 i 4-4-00). Consejo Universidades. Comisión de
Planificación y Coordinacion.
- Sevilla, (5 i 6-4-00). 4º Encuentro Nacional y 1º Iberoamericano
de Universidades de mayores.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1371/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a viatges
realitzats pel director general de Formació Professional i
d'Inspecció Educativa. (BOPIB núm. 41 de 31 de març del 2000).
A la relació següent s'esmenta les destinacions, les dates i
els motius dels viatges realitzats pel director general de
Formació i d'Inspecció Educativa:
- Eivissa, (13-9-99). Reunió de directors de centres escolars.
- Menorca, (14-9-99). Reunió de directors de centres escolars.
- Madrid i Santiago de Compostela, (20, 21, 22, 23 i 24-9-99).
Consell General de Formació Professional i reunió de directors
generals de formació professional de tot l'Estat.
- Madrid, (30-9-99). Consell General de Formació Professional.
- Sevilla, (10, 11 i 12-11-99). Congrés d'Inspectors d'Educació.
Fira de Formació Professional.
- M adrid, (30-11-99 a 2-12-99). Congrés i Fira de Formació
Professional (convidat pel MEC).
- Madrid, (21 i 22-12-99). Reunió de directors generals de
Formació Professional de tot l'Estat.
- BrusselAles, (26, 27, 28, 29 i 30-1-00). Presentació del Programa
Europeu de Formació Professional Lenonardo da Vinci II.

2302

BOPIB núm. 95 - 25 de maig del 2001

- Sant Sebastià, (16 i 17-2-00). Jornada de treball amb el director
general de Formació Professional del País Basc.
- Barcelona, (24-2-00). Jornada de treball amb la Conselleria
d'Educació de la Generalitat.
- Osca i Saragossa, (21, 22, 23 i 24-3-00). Visita al Museu de
l'Educació d'Osca. Reunió del Comitè Tècnic i de directors
generals de Formació Professional de tot l'Estat.
- Eivissa, (1-4-00). Entrevista als aspirants a la plaça d'Inspecció
Educativa.
- Madrid (14 i 15-3-00). Conveni amb l'Institut Social de la
M arina i entrevistes amb el subdirector general de Formació
Professional Reglada i el director de l'agència nacional
Leonardo da Vinci.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2392/01, del diputat Hble. Sr. Santiago Ferrer
i Costa, president de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a continuació de la tramitació de la Proposició
de llei RGE núm. 1678/01, relativa a ús de les llengües
oficials en l'encunyació de monedes de l'euro i obertura del
termini per a presentar-hi esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de maig del 2001, havent estat presa en consideració
pel Ple de la Cambra, en sessió de dia 15 de maig d'enguany,
la proposició de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i publicada al BOPIB
núm. 88, de 6 d'abril d'enguany, i d'acord amb l'establert a
l'article 126.4 del Reglament de la Cambra, acordà de
trametre-la a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
G enerals i d'obrir el termini perquè s'hi puguin presentar
esmenes, que serà de 15 dies, a comptar des del dia següent al
de la publicació d'aquest acord. En conseqüència, el dit
termini finalitzarà dia 12 de juny, a les 14 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de maig del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre
a tràmit l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar
sobre el programa educatiu intercultural "Vivim plegats".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 2400/01, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Sanitat i Consum.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a substitució a la Comissió no permanent
d'investigació sobre possibles irregularitats en
l'empadronament de ciutadans no residents a les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de maig del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2397/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica la substitució de l'Hble. Sr.
Antoni Pastor i Cabrer per l'Hble. Sra. Margalida Cabrer i
González a la comissió de referència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de maig del 2001, conformement amb l'es tablert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, acor dà d'admetre
a tràmit l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar l'evolució
del Pla de salut mental.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
B)
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria de
proves selectives per cobrir una plaça d'administratiu amb
caràcter de funcionari de carrera mitjançant oposició en torn
lliure.
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* President: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sra. Francisca Bennàssar i Tous.

* Vocal: Sr. Lluís Isern i Estela.
Suplent: Sra. Esperança Munar i Pascual.

* Vocal: Hble Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Suplent: Hble. Sr. Joan Buades i Beltran.

* Vocal: Sra. Joana Maria Vives i Alario.
Suplent: Sra. Catalina Palmer i Taura.

* Vocal: Sra. Esperança Munar i Pascual.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.

* Vocal: Sr. Pere A. Femenia i Roig.
Suplent: Sr. Gabriel Tous i Bauzá.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

* Vocal: Sra. Francisca Sancho i Lladó.
Suplent: Sr. Joaquim Jaume i Mas.
* Vocal: Sr. Pere A. Femenia i Roig.
Suplent: Sr. Gabriel Tous i Bauzá.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

E)
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria per
cobrir una plaça vacant al cos tècnic de gestió del Parlament
de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
* President: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sra. Francisca Bennássar i Tous.

C)
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria de
proves selectives per cobrir una plaça del cos de tècnics, amb
caràcter de funcionari de carrera mitjançant oposició en torn
lliure.
* President: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sra. Franscica Bennássar i Tous.
* Vocal: Hble Sr. Joan Buades i Beltran.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
* Vocal: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.
* Vocal: Sra. Joana Maria Vives i Alario.
Suplent: Sra. Francisca Sancho i Lladó.
* Vocal: Sr. Gabriel Tous i Bauzá.
Suplent: Sr. Miquel Tous i Giscafré.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
D)
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria per
cobrir tres places vacants al cos d'administratius del
Parlament de les Illes Balears.
* President: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sra. Francisca Bennássar i Tous.
* Vocal: Hble Sr. Joan Buades i Beltran.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

* Vocal: Hble Sr. Joan Buades i Beltran.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
* Vocal: Sra. Esperança Munar i Pascual.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.
* Vocal: Sr. Josep Antoni Pujadas i Porquer.
Suplent: Sra. Joana Maria Vicens i Vich.
* Vocal: Sr. Francisco Jiménez i Bestard.
Suplent: Sr. Joan Mas i Sureda.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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