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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 2 d'octubre del
2001, s'aprovà la Llei de creació del Col Alegi professional de
logopedes de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)

2621

Balears, promulg, en nom del rei, la Llei de creació del ColAlegi
Oficial de Logopedes de les Illes Balears.
Article 1
Es crea el ColAlegi Professional de Logopedes 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 colAlegis professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment 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.
Article 2

Llei de creació del col A legi professional
de logopedes 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
representatives d’interessos econòmics i professionals, que s'han
d'exercitar dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
En desplegament d'aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998,
de 14 de desembre, de colAlegis professionals de les Illes
Balears, desplegada pel Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de colAlegis professionals de les Illes
Balears.
D'acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats. Aquesta proposta, l'ha feta un nombre
significatiu de professionals en logopèdia de les Illes Balears
que es varen constituir en assemblea per aprovar i demanar la
constitució del colAlegi en data 23 de maig del 2000.
La professió de logopeda s’ha consolidat comuna professió
independent des del Reial Decret 1419/1991, de 30 d’agost, que
estableix el títol oficial de diplomatura en logopèdia i les
directrius generals pròpies dels plans d’estudis que en
condueixen a l'obtenció, de manera que la professió té
independència acadèmica de qualsevol altra professió.
En els darrers anys la professió de logopeda ha adquirit unes
competències específiques que l’han diferenciada d’altres
colAlectius professionals. Així doncs, es considera oportuna i
necessària la creació d’un colAlegi professional que integri els
professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les
funcions de logopeda i coadjuvi en l’avanç de la millora de la
societat a l’àmbit de les Illes Balears.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears aprova, i jo,
d'acord amb els articles 27.2 de l’Estatut d’Autonomia i el 10.
2. A de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes

El ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes Balears
agrupa els qui tenen la titulació de diplomat en logopèdia,
d’acord amb el Reial Decret 1419/1991, de 30 d’agost.
Article 3
L’àmbit territorial del colAlegi és el de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
El colAlectiu de professionals en logopèdia, reunits en
assemblea el 23 de maig del 2000, amb la finalitat de solAlicitar
la creació del ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes
Balears, en el termini de sis mesos comptadors des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, han d’aprovar uns estatuts provisionals
del colAlegi que regulin:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de colAlegiat,
condició que permetrà participar en l'assemblea constituent del
colAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent, la qual s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona
L’assemblea constituent:
a) Ha d'aprovar, si n'és el cas, la gestió dels responsables de
l’assemblea de professionals en logopèdia que es constituí per
solAlicitar la creació del ColAlegi Professional de Logopedes de
les Illes Balears, a Palma el 23 de maig del 2000.
b) Ha d'aprovar els estatuts definitius del colAlegi.
c) Ha d'elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
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
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sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

l'insecte del gènere "tomicus". (BOPIB 108 de 28 de setembre
del 2001).

Disposició transitòria quarta

Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

El ColAlegi Professional de Logopedes de les Illes Balears
obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels
seus òrgans de govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Disposició transitòria cinquena
Transitòriament, podran integrar-se en el ColAlegi
Professional de Logopedes de les Illes Balears, si així ho
solAliciten, durant els dos anys següents a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els professionals que hagin treballat o treballin en
el camp de les pertorbacions del llenguatge i de l’audició i que
es trobin en alguns dels supòsits següents:
1. Els professionals que acreditin l’exercici professional en el
camp de la logopèdia almenys durant tres anys i estiguin en la
possessió d'alguna de les titulacions següents:
a) Títol de professor especialitzat en pertorbacions del
llenguatge i de l’audició expedit pel Ministeri d’Educació i
Ciència.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3449/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències dels
atemptats als Estats Units. (BOPIB 107 de 25 de setembre del
2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

b) Diploma de l’especialitat de pertorbacions del llenguatge
expedit per alguna de les Universitats de l’Estat espanyol.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

c) Diploma d’especialització en patologia del llenguatge expedit
per l’Escola de Patologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona.

Ordre de Publicació
2. Els professionals que estiguin en possessió d’un títol
universitari, llicenciatura o diplomatura en ciències de la salut
i/o de l’educació i que, no estant incloses en els apartats
anteriors, puguin acreditar cinc anys d’experiència en activitats
pròpies de la logopèdia, desenvolupades durant els deu darrers
anys anteriors a l'entrada en vigor d’aquesta llei.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3443/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pacte antitransfuguisme.
(BOPIB 107 de 25 de setembre del 2001).

Disposició final
Aquesta lleientrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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

A la seu del Parlament, a 3 d'octubre del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3515/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a malaltia produïda per

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3527/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a possibilitats comercials a
altres empreses similars a Miret. (BOPIB 108 de 28 de
setembre del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern i Conseller d'Economia, Comerç i
Indústria.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3534/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Ant oni Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a definció del model territorial
de Mallorca. (BOPIB 108 de 28 de setembre del 2001).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3529/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitat pagada a "Pareja
i associats, advocats" per part del Govern de les Illes Balears.
(BOPIB 108 de 28 de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representat 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 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representat del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3533/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a absència de la gerent
de l'Ibanat del seu lloc de feina.(BOPIB 108 de 28 de setembre
del 2001).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3530/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan HuUguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació del president del
Govern a la resolució de la crisi mundial. (BOPIB 108 de 28
de setembre del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representat del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre 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
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3532/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de
directrius d'ordenació territorial. (BOPIB 108 de 28 de
setembre del 2001).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3516/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanyes de divulgació de
donació d'òrgans. (BOPIB 108 de 28 de setembre del 2001).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representat del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representat del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3517/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i Ribas, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estació depuradora a la
zona de Cala Tarida. (BOPIB 108 de 28 de setembre del 2001).
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Fou contestada a la mateixa sessió, per la representat del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 3518/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a valoració de la temporada
turística del 2001. (BOPIB 108 de 28 de setembre del 2001).

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 3511/01.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre del 2001, s'ajornà la pregunta de referència,
formulada pel diputat Hble. Sr. Joan Buades i Beltran, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a constitució dels consells
escolars insulars (BOPIB núm. 108, de 28 de setembre del
2001), atesa la petició del Govern RGE núm. 3646/01.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representat del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

B)
Compareixença davant el Ple de l'Hble. Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts per tal d'informar sobre el nou sistema
de finançament autonòmic (RGE núm. 3408/01).
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre del 2001, tengué lloc la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i Pressu posts, que informà
sobre el tema de referència.

1.3.3. MOCIONS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre del 2001, rebutjà la Moció RGE núm. 3499/01, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a anul Alació de
l'ampliació del port de Ciutadella. (BOPIB núm. 108 de 28 de
setembre del 2001).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei de
creació del Col Alegi professional de logopedes de les Illes
Balears, RGE núm. 3115/01.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 d'octubre del 2001, s'aprovà per assentiment que el
projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 105, de
30 de juliol del 2001, es tramitàs directament i en lectura
única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2.5. INFORMACIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 d'octubre del 2001, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3077/01, relativa a
gasoil agrícola, i quedà aprovada la següent:
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A)
Ajornament de la compareixença RGE núm. 2483/01.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, a la sessió de dia 3 d'octubre del 2001, quedà
ajornada la compareixença de referència, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, sobre la primera fase del
Pla estratègic de foment de la competitivitat d'Eivissa, atès
l'escrit del Govern RGE núm. 3647/01.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol que, mitjançant un diàleg fluït amb els
representants del sector agrari, s'estableixin mesures per tal de
minimitzar l'impacte de l'important increment del preu del
gasoil agrícola a les rendes agràries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a reduir al mínim els imposts que graven el gasoil
agrícola, tant l'Impost Especial d'Hidrocarburs com l'IVA.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a l'aprovació d'aquestes mesures que han de servir per
a la creació d'un gasoil professional per als agricultors adequat
a la renda agrària actual."

Ordre de Publicació
B)
Adopció de l'acord de recaptar la presència de la delegada
del Govern a les Illes Balears per tal d'informar sobre la seva
actuació respecte de la vaga del transport discrecional a les
Illes Balears (RGE núm. 3078/01).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre del 2001, aprovà per
9 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció, l'escrit de
referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la seu del Parlament, 9 d'octubre del 2001.
El secretari:
Joan Marí i Serra.
El president:
Joan Bosco Gomila i Barber.

2.4. COMPAREIXENCES

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació
Tecnològica, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre la polí tica que pensa dur a terme dins la present
legislatura (RGE núm. 956/01).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre del 2001, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació
Tecnològica, qui, acompanyat del secretari general tècnic de
la seva consellera, informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 3812/01, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3497/01, relativa a
construcció d'habitatges unifamiliars i altres actuacions
referides a les àrees d'interès agrari. (Mesa de 17 d'octubre del
2001).
Palma, a 17 d'octubre 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 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. 3497/01,
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relativa a construcció d'habitatges unifamiliars i altres
actuacions referides a les àrees d'interès agrari, la moció
següent.
Atès el debat que recentment s’ha suscitat al Ple de la
Cambra i atesa la intervenció del conseller d’Agricultura i Pesca
al voltant de la prohibició de construcció d’habitatges
unifamiliars per part dels propietaris a les àrees d’interès agrari.
El Grup Parlamentari Popular, en congruència amb la
interpelAlació formulada al Govern de la comunitat autònoma
sobre política del Govern en relació a la prohibició de
construcció en àrees d’interès agrari, i d’acord amb l’article 153
del Reglament del Parlament, presenta la següent moció:

RGE núm. 3818/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per a programes relacionats amb la violència cap a les dones.
(Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3819/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí,del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per a programes relacionats amb la violència cap a les dones.
(Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3831/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig al
projecte inicial de construcció de l'edifici del CITTIB. (Mesa
de 17 d'octubre del 2001).

En el cas que es modifiquin les Directrius d’Ordenació del
Territori, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a:
1.- Que els agricultors (encara que no s’hi dediquin com la seva
activitat principal) tinguin dret a construir un habitatge
unifamiliar aïllat a la finca que estigui afectada per una àrea
d’interès agrari, sempre que es compleixin les limitacions quant
a superfícies mínimes previstes.
2.- Que els agricultors (encara que no s’hi dediquin com la seva
activitat principal) tinguin dret a construir immobles i
instalAlacions lligades a les explotacions o primeres
transformacions i comercialitzacions de productes agraris
insulars.

Palma, a 17 d'octubre 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 solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes s'han concedit l'any 2000 a associacions o
entitats en matèria de família? Indicau-ne la quantitat, l'entitat
i la distribució per illes.

3.- Que les determinacions dels territoris afectats per les àrees
d’interès agrari, les ha de fer el consell insular respectiu
mitjançant els plans territorials insulars, sempre respectant
aquelles àrees d’interès agrari ja fixades a la disposició
transitòria vuitena de les Directrius d’Ordenació del Territori en
vigor en aquest moment.

Palma, a 4 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes o subvencions s'han donat durant l'any 2000
a institucions públiques per desenvolupar programes relacionats
amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones? Indicau-ne
la quantitat, l'entitat receptora i la distribució per illes.
Palma, a 4 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

Ordre de Publicació
RGE núm. 3815/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
concedides en matèria de família. (Mesa de 17 d'octubre del
2001).
RGE núm. 3816/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí,del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per a programes relacionats amb la igualtat d'oportunitats
entre homes i dones. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3817/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí,del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per a programes relacionats amb la igualtat d'oportunitats
entre homes i dones. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).

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.
Quines ajudes o subvencions s'han donat durant l'any 2000
a institucions privades o a associacions per desenvolupar
programes relacionats amb la igualtat entre homes i dones?
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Indicau-ne la quantitat, l'entitat receptora i la distribució per
illes.
Palma, a 4 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3875/01, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer
i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions en
matèria de protecció civil. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes o subvencions s'han donat durant l'any 2000
a institucions privades o a associacions per desenvolupar
programes relacionats amb la violència cap a les dones?
Indicau-ne la quantitat, l'entitat receptora i la distribució per
illes.
Palma, a 4 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 3876/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
d'emergència. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3877/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a possible contagi d'àntrax. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3878/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tamarells
per pedres. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3879/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Colònia
de Sant Jordi. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3880/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
màrqueting turístic 2001-2006. (Mesa de 17 d'octubre del
2001).

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.

RGE núm. 3881/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
negativa a lliurar documentació per part del conseller de
Turisme. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).

Quines ajudes o subvencions s'han donat durant l'any 2000
a institucions públiques per desenvoluparprogrames relacionats
amb la violència cap a les dones? Indicau-ne la quantitat i
l'entitat receptora.

RGE núm. 3882/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
establiment de quotes a l'entrada d'immigrants. (Mesa de 17
d'octubre del 2001).

Palma, a 4 d'octubre del 2001.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 3883/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mal olor
a l'edar de la ciutat d'Eivissa. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3884/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a places que falten als
instituts d'Eivissa. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atesa la resposta rebuda per part del Govern elpassat ple, de
dia 9 d'octubre, en relació amb la construcció de l'edifici del
CITTIB, quins varen ser els motius que varen alAlegar per
rebutjar el projecte inicial de construcció de l'edifici per part del
Parc Bit? Si n'és el cas, adjuntau còpia de l'informe.
Palma, a 11 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

RGE núm. 3885/01, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
connexió de la dessaladora de Sant Antoni amb la zona sud de
la badia de Portmany del terme municipal de Sant Josep.
(Mesa de 17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3886/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de la directora de l'Ibas en relació amb la
desaparició de les residències per a la gent vàlida. (Mesa de
17 d'octubre del 2001).
RGE núm. 3887/01, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra de
ses Fonts Ufanes de Campanet. (Mesa de 17 d'octubre del
2001).
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RGE núm. 3888/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de l'1%
cultural corresponent al Govern balear, any 2000. (Mesa de 17
d'octubre del 2001).
RGE núm. 3889/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversió de l'1%
cultural corresponent a l'illa d'Eivissa, any 2000. (Mesa de 17
d'octubre del 2001).
RGE núm. 3890/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de
la segona fase del centre de la tercera edat de Llucmajor.
(Mesa de 17 d'octubre del 2001).
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Considera la consellera de Medi Ambient que la substitució
dels tamarells per pedres de gran tonatge a la zona d'es Molinar
suposen qualque millora mediambiental?
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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, Santiago Ferrer i
Costa, diputat de la COP de Formentera, adscrit al Grup
Parlamentari Popular, formula al Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Interior
del Govern de les Illes Balears per potenciar la protecció civil
a les nostres illes?
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat.

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 formu la a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
S'ha arribat a qualque acord per part del Ministeri de Medi
Ambient amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears per consensuar els projectes estatals en el litoral de
la Colònia de Sant Jordi?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Interior 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.
F)

Amb quins plans d'emergència treballa actualment la
Conselleria d'Interior i quin és el seu grau actual d'execució?
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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, el dip utat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa seguir l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern de
les Illes Balears les recomanacions incorporades al Pla
màrqueting turístic 2001-2006 elaborat a instància del Govern
balear?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formu la a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Palma, a 15 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com valora la Sra. Consellera les declaracions de la ministra
Sra. Celia Villalobos del 15 d'octubre del 2001, on aconsella els
ciutadans anar al metge de capçalera si dubten d'un possible
contagi d'àntrax?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Per quina raó el conseller de Turisme es nega a lliurar la
documentació solAlicitada sobre les subvencions en matèria de
promoció socioculturalatorgades per l'Ibatur durant l'any 2000?
Palma, a 15 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears realitzar les
obres de connexió de la dessaladora de Sant Antoni amb la zona
sud de la Badia de Portmany del terme municipal de Sant Josep?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre del 2001.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

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.
Quina opinió li mereix a l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social que un soci del pacte de progrés afirmi que s'han
d'establir quotes a l'entrada d'immigrants?
Palma, a 15 d'octubre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Està d'acord la consellera de Benestar Social amb el que ha
manifestat la directora de l'Ibas respecte que "las residencias
para la gente válida deben ir desapareciendo", referint-se a les
residències de persones majors?

I)

Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.
Quan pensa solucionar la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears el problema del mal olor que hi ha
a l'edar de la ciutat d'Eivissa?
Palma, a 15 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes
Balears que s'han fet totes les gestions necessàries per comprar
ses Fonts Ufanes de Campanet?

J)

Palma, a 9 d'octubre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.
Quantes places falten per cobrir als instituts d'ensenyament
de l'illa d'Eivissa?
Palma, a 15 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
On es va invertir l'1% cultural corresponent al Govern balear
durant l'any 2000?
Palma, a 5 d'octubre del 2001.
El diputat:
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Joan Marí i Tur.

Palma, a 9 d'octubre del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Amb què es va invertir l'1% cultural corresponent a l'illa
d'Eivissa per a l'any 2000?
Palma, a 5 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

RGE núm. 3832/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programes d'integració de la població immigrant,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Atès que l'atribució de competències en matèria de serveis
socials al Consell Insular de Mallorca entrarà en vigor el juny
del 2003, pensa el Govern construir la segona fase del centre de
la tercera edat de Llucmajor?
Palma, a 16 d'octubre del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
A causa de l’augment progressiu de població immigrant que
conviu amb nosaltres, ens duu a posar en marxa programes que
ajudin a la plena integració dels immigrants i a la necessitat de
tenir un coneixement més profund d’aquesta població: qui són,
com són, què fan... Per poder conèixer, atendre i resp ectar el
colAlectiu d’immigrants que ens arriba i d’aquesta manera ser
capaços de conviure de forma cívica i amb plena harmonia.

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:

Ordre de Publicació

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb el programa “Vivim plegats”,
intensificant la seva implantació.

RGE núm. 3823/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
del Decret 115/2001, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 d'octubre del 2001).
Palma, a 17 d'octubre 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 conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió de Cultura, 'Educació i
Esports.
Quines seran les línies d'aplicació del Decret 115/2001, de
14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement
de les llengües oficials al personal docent?

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a dur endavant accions i actuacio n s
conjuntes de professors, associacions de pares i alumnes per tal
de fomentar la participació dins l’àmbit escolar que creï l’entorn
més adient per aconseguir la integració a través de la
multiculturalitat i la interculturalitat.
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura perquè en els pressuposts del 2002 es
contempli una partida per poder dur a terme accions i actuacions
d’integració de la població immigrant.
Palma, a 3 d'octubre del 2001.
La diputada:
Margarita Capó i Abrines.
El portaveu:
José María González i Ortea.
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3.17. INFORMACIÓ

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
A)
A les preguntes RGE núm. 1778/01 a 1787/01, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relatives
a iniciatives promogudes per aconseguir la formació
lingüística no reglada dels ciutadans de les Illes Balears des
del COFUC, a cursos, seminaris i conferències que s'han
organitzat des del COFUC, a centres d'autoaprenentatge que
s'han organitzat i/o emprès des del COFUC, a pelAlícules
doblades al català arran de les gestions o labors del COFUC,
a emissions radiofòniques promogudes pel COIFUC, a
emissions televisives promogudes pel COFUC, a iniciatives
promogudes pel COFUC per tal d'aconseguir el foment del
català en el món judicial, a foment del català en el món
empresarial des del COFUC, a foment de la llengua catalana
i la investigació i a publicacions relacionades amb la finalitat
del consorci, respectivament. (BOPIB núm. 89 de 18 d'abril del
2001).
S'adjunta la Memòria de la Direcció General de Política
Lingüística referida a l'any 2000, on es relaten tot un conjunt
d'activitats realitzades pel COFUC durant aquest mateix any, i
on es pot trobar resposta a la petició d'informació. No obstant
això, la informació solAlicitada podrà ser completada una vegada
sigui editada la Memòria de la Direcció General de Política
Lingüística per a l'any 2001, que enviarem el més aviat possible.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ampliació del termini d'esmenes al Projecte de llei RGE
núm. 3551/01, de protecció de ses Salines d'Eivissa i
Formentera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 d'octubre del 200 1, atès l'escrit RGE núm. 3825/01,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra,acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de
llei de referència, publicat al BOPIB núm. 109, de 5 d'octubre
d'enguany, fins al proper dia 5 de novembre d'enguany, a les
14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini d'esmenes a la Proposta de reforma
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, RGE núm.
2743/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 d'octu bre del 2001, atès l'escrit RGE núm. 3836/01,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
conformement amb l'establert per l'article 93 del Reglament de
la Cambra, acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes a la proposta de referència, publicada al BOPIB
núm. 98, de 15 de juny d'enguany, fins al proper dia 12 de
novembre d'enguany, a les 14,00 hores.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)
A la Pregunta RGE núm. 1788/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a projecció
exterior de la cultura de les Illes Balears. (BOPIB núm. 89 de
18 d'abril del 2001).

Ordre de Publicació
Vos adjunt la Memòria de Projecció Exterior de la Cultura
de les Illes Balears referida a l'any 2000, on figuren tot un
conjunt d'activitats realitzades pel COFUC durant aquest mateix
any, i on es pot trobar resposta a la petició d'informació. No
obstant això,la informació solAlicitada podrà ser completada una
vegada sigui editada la Memòria de la Direcció General de
Política Lingüística per a l'any 2001, que enviarem el més aviat
possible.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

C)
Retirada de la solAlicitud de compareixença RGE núm.
3475/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 d'octubre del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3833/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà
la retirada de la solAlicitud de compareixença de referència,
relativa a l'inici del curs escolar 2001-2002, publicada al
BOPIB núm. 108, de 28 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de cessament de personal eventual
Atès que la Presidència per resolució de 15 de setembre del
1999, comunicada mitjançant l’escrit R.G.S. núm. 3830/01 de
16 de setembre del 2001, oïda i informada la Mesa de la
Cambra en sessió de dia 15 de setembre del 1999, i en ús de les
facultats previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears, aprovà el nomenament del Sr. Germà Ventayol i
Clar com a personal eventual amb categoria d’administratiu,
adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular.

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris, dels membres de la
Mesa de la Cambra, i del Senador elegit en representació de la
C.A.I.B. pel Parlament de les Illes Balears.
B. El Sr. Germà Ventayol i Clar, mitjançant l’escrit RGE núm.
3870/01 del 16 d’octubre del 2001, ha presentat la seva renúncia
coma personal eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular.
C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i que
actualment resta vacant.
D. Mitjançant l’escrit RGE núm. 3871/01 del 16 d’octubre del
2001, es proposa el nomenament del Sr. José Negrón Nevado,
com a personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular.

Atès que el Sr. Germà Ventayol i Clar, mitjançant l’escrit
RGE núm. 3870/01 de 16 d’octubre del 2001, ha presentat la
seva renúncia com a personal eventualadscrit alservei del Grup
Parlamentari Popular amb efectes econòmics i administratius
des de 15 d’octubre del 2001.

E. Per Resolució de la Presidència del 17 d’octubre del 2001,
s’aprovà el cessament del Sr. José Negrón Nevada com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius a partir del dia
16 d’octubre del 2001.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

F. La Mesa en sessió celebrada el dia 17 d’octubre del 2001,
aprovà el nomenament del Sr. José Negrón Nevado com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular.

RESOLC:
1- El cessament del Sr. Germà Ventayol i Clar amb DNI núm.
42.983.572, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat, adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 16 d’octubre del 2001.
2- Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3- Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des de
la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb l’establert als
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós
administratiu, davant del jutjat contenciós administratiu de
Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles 8.2
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present Resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 17 d’octubre del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de nomenament de personal eventual
Atès que:

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
RESOLC:
1- Nomenar el Sr. José Negrón Nevado amb DNI núm. 2491230
com a personal eventual i retribucions assimilades a les d’un
funcionari amb categoria administrativa de cap de negociat del
cos d’administratius (grup C i nivell 22), i adscriure’l al servei
del Grup Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius des del dia indicat a l’acta de la presa de
possessió d’aquesta plaça.
2- Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3- Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta al BOPIB, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia 26 de novembre,
del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Ad ministratiu Comú, o recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles 8.2
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació
de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 17 d’octubre del 2001.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació
C)
Convocatòria per cobrir la plaça d'administrador de
l'entorn ofimàtic, com a contractat laboral del Parlament de
les Illes Balears.
Convocatòria per cobrir la plaça d'administrador de
l'entorn ofimàtic com a contractat laboral del Parlament de
les Illes Balears
El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa a la reunió de dia 17
d’octubre del 2001, i a l’empara del que s’estableix als articles
2.3, 10, i 17.e de la Llei 2/1989 del 22 de febrer, de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i dels
articles 6 i 13 de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes
Balears, convoca proves selectives en torn lliure per cobrir una
plaça vacant en règim de contractació laboral, a la plantilla
orgànica del Parlament de les Illes Balears d’acord amb les
següents bases:
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Així mateix, aquells aspirants que presentin els títols o
certificats oficials emesos per l’Institut Balear d’Administració
Pública a favor d’aquells que hagin superat amb aprofitament
els cursos impartits d’acord amb els programes publicats per
Resolució del conseller de la Funció Pública, de 2 de novembre
de 1995 (publicats alButlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, núm. 146, de 23 de novembre de 1995),
estaran exempts de realitzar les proves de suficiència en el
coneixement de la llengua catalana.
2.6.- Abonar en concepte de drets d’examen, la quantitat de
1.590’-PTA, mitjançant l’ingrés al C/C 0077889873, de
l’oficina principal de la Caixa de Balears “SA NOSTRA” . La
devolució d’aquestes es produirà quan els aspirants siguin
exclosos de les proves selectives.
2.7.- No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

Primera.- Objecte de la convocatòria

2.8.- Juntament amb la instància s’haurà de presentar el
curriculu m vitae referit exclusivament als estudis cursats i a
l’experiència professional a empreses i Administracions
Públiques.

Cobrir mitjançant la superació de les proves selectives
previstes a les presents bases la següent plaça:

Tercera.- Presentació d’instàncies i termini per a l’admissió
dels aspirants

- Administrador de l’Entorn Ofimàtic, com a contractat laboral
fix, vacant a la plantilla orgànica del Parlament de les Illes
Balears, amb categoria professional assimilada a la
d’administratiu (del cos d’administratius, grup C, nivell 19) i
unes retribucions anuals de 4.788.980 PTA, a percebre en 14
pagues.

3.1.- Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves ha de presentar al registre
de l’Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annexII,
juntament amb el resguard d’haver ingressat els corresponents
drets d’examen i el curriculum vitae en el termini de 20 dies
naturals a comptar des de l’endemà al de la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Segona.- Requisits personals
2.1.- Ésser espanyol o nacional d’un dels restants estats
membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
prevists a la llei bàsica que regula aquesta matèria.
2.2.- Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.
2.3.- No estar inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la funció
pública. No haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucionalo estatutari. No trobar-se inhabilitat per sentència
ferma per l’acompliment de funcions públiques.
2.4.- Tenir el títol de Diplomat universitari o Enginyer Tècnic
universitari en informàtica, telemàtica o equivalent.
2.5.- En relació amb el coneixement de la llengua catalana, els
aspirants hauran d’acreditar-lo superant les proves previstes en
aquesta convocatòria. Estaran exempts de realitzar-les, aquells
que presentin, juntament amb la instància, i com a mínim, el
certificat B (de coneixements orals i escrits elementals de
català), lliurat per la Junta Avaluadora de Català o el títol,
certificats o diplomes equivalents, lliurats per les institucions
determinades a l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de
dia 16 de febrer del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, núm. 23, de dia 22 de febrer del 2000 i a l’ordre
del Conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 9 de juny
del 2000, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm.
80 del dia 29 de juny del 2000.

Finalment, i si n’és el cas, la documentació que n’acrediti la
suficiència en el coneixement de la llengua catalana, d’acord
amb l’establert a la base segona.
3.2.- La presentació d’instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Oficialia
Major publicarà al tauler d’anuncis de la Cambra, la llista
provisional d’admesos i exclosos. S’hi farà constar el nom,
cognoms i DNI, així mateix s’assenyalarà el motiu per no
admetre els aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini
de 10 dies naturals comptadors des de la data de publicació de
la llista provisional, puguin alAlegar o esmenar la causa que n’ha
motivat l’exclusió provisional.
3.4.- Transcorregut el període anterior i en el termini màxim
d’un mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s’hagin
pogut presentar, si n’hi ha, i el president d’aquesta dictarà la
corresponent resolució i en farà pública la llista definitiva dels
aspirants admesos, que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i també s’exposarà al tauler
d’anuncis de la Cambra, juntament amb el lloc, data i hora de
realització del primer exercici, corresponent a la prova de català.
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Quarta.- Tribunal. Composició i funcionament
4.1.- El Tribunal es constituirà dins el quinze dies naturals
següents al de la finalització del termini de presentació de les
solAlicituds.

5.2.- Exercici segon: de caràcter obligatori per a tots els
aspirants. Consistirà en la realització d’una prova teòrica que
determinarà el Tribunal i que versarà sobre el contingut de les
matèries que figuren a l’annexI de les presents bases. El temps
per realitzar l’exercici serà fixat pel Tribunal. Es puntuarà entre
0 i 35 punts.

4.2.- El Tribunal serà constituït per les persones següents:
4.2.1.- President: El President del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
4.2.2.-Vocal: El Lletrat-Oficial Major o Lletrat en qui delegui.
4.2.3.-Vocal: un altre membre de la Mesa.
4.2.4.-Vocal: una persona adscrita al Servei d’Informàtica
elegida per la Mesa.
4.2.5.-Vocal: un membre de la Junta de Personal elegida d’entre
els seus membres per aquesta.
4.2.6.-Vocal: el catedràtic de la Universitat assessor del servei
d’informàtica del Parlament de les Illes Balears.
El Secretari serà elegit a la sessió constitutiva d’entre els
vocals. En tots els casos es nomenaran els suplents
corresponents.
4.3.- A la sessió constitutiva del Tribunal, el president en
solAlicitarà als membres, titulars i suplents, la declaració
expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes
a l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y d e l
Procedimiento Administrativo Común,l’abstenció ila recusació
dels membres del Tribunal se substanciaran d’acord amb
l’establert als articles 28 i 29 d’aquesta llei.
4.4.- Per actuar vàlidament, el Tribunal necessitarà la presència
de més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran
per majoria de vots dels assistents, en cas d’empat, dirimirà amb
el seu vot el President.

5.3.- Exercici tercer: de caràcter obligatori per a tots els
aspirants. Consistirà en la realització d’una prova de caràcter
pràctic que determinarà el Tribunal i que versarà sobre el
contingut de les matèries que figuren a l’annexI de les presents
bases, en el temps que fixi aquest. Es puntuarà entre 0 i 45
punts.
Durant la celebració d’aquesta prova s’utilitzaran els mitjans
ofimàtics de la Cambra que el Tribunal consideri adients.
5.4.- Exercici quart: de caràcter obligatori per tots els
aspirants. Consistirà en la realització d’una entrevista personal
per determinar la idoneïtat i l’adequació dels aspirants al lloc de
feina. Es valoraran entre d’altres, els coneixements tècnics i
l’experiència demostrable que s’ajustin als perfils de les plaça
convocada. El Tribunal valorarà prioritàriament l’experiència
laboral prèvia a empreses o Administracions Públiqu e s ,
contrastant, en qualsevolcas, elcontingut de l’entrevista amb el
curriculum vitae presentat pels aspirants. Es puntuarà entre 0 i
20 punts.
5.5.- En relació amb la qualificació de les proves selectives.
Tots els exercicis seran eliminatoris , d’acord amb el següent
detall:
5.5.1.- L’exercici primer, corresponent a la prova de català, es
puntuarà coma apte o no apte. Els aspirants declarats no aptes
restaran eliminats del procés selectiu.

4.5.- Als efectes de notificacions i incidències, la seu del
Tribunal serà la del Parlament de les Illes Balears.

5.5.2.- L’exercici segon es puntuarà entre 0 i 35 punts. Els
aspirants que no hi arribin als 17,5 punts restaran en situació de
suspesos.

4.6.- El Tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d’haver-seconstituït idurant la realització
de les proves.

5.5.3.- L’exercici tercer es puntuarà entre 0 i 45 punts. Aquells
aspirants que no arribin a 22,5 punts restaran en situació de
suspesos.

Cinquena.- Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves selectives:

5.5.4.- L’exercici quart es puntuarà entre 0 i 20 punts. Aquells
aspirants que no arribin a 10 punts restaran en situació de
suspesos.

Aquestes consistiran a superar els exercicis següents:
5.1.- Exercici primer: de caràcter obligatori per a aquells
aspirants que no hagin presentat el corresponent certificat o
títol, d’acord amb l’establert a la base segona, i que n’acrediti
la suficiència en el coneixement de la llengua catalana exigida
en aquesta convocatòria.
Consistirà en la realit zació d’una prova, proposada pel
Tribunal en el temps que aquest determini, amb la finalitat de
ponderar la suficiència sobre els coneixements escrits i orals de
català de caràcter elemental dels aspirants. El Tribunal podrà
nomenarels assessors lingüístics que consideri pertinents per tal
d’avaluar. Es declararà els aspirants, finalment, com a aptes o
no aptes.
Els aspirants declarats no aptes, no podran continuar el
procés selectiu.

5.6.- La puntuació corresponent a cada exercici es realitzarà
calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions de cada
membre del Tribunal.
La puntuació final de les proves es calcularà realitzant la
mitjana aritmètica de les puntuacions dels exercicis segon,
tercer i quart, sempre que superin les puntuacions establertes a
l’apartat cinquè d’aquesta base.
Sisena.Després de la correcció de cada exercici es publicarà al
tauler d’anuncis del Parlament la relació dels aspirants que
hagin superat les proves corresponents amb les puntuacions
obtingudes, juntament amb les dates i lloc de realització dels
propers exercicis. Entre exercici i exercici han de transcórrer un
mínim de tres dies hàbils.
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Setena.-

9.2.2.- Quan la persona proposada renunciï.

7.1.- Finalitzades les proves selectives, el Tribunal publicarà al
tauler d’anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que les hagin superat, per ordre correlatiu a la seva puntuació.

9.2.3.- Quan el proposat no es presenti a l’acte de signatura del
contracte i a la presa de possessió de la plaça sense causa
justificada.

7.2.- Des de la data de la publicació de la llista provisional tots
els aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
reclamacions oportunes.

Desena.- Disposicions final i recursos

7.3.- A continuació el Tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions i, tot seguit, elevarà a la Presidència
la comunicació del nom de l’aspirant que ha superat les proves
selectives amb la màxima puntuació obtinguda, a continuació i
prèvia resolució de la Presidència de la Cambra, es publicarà al
tauler d’anuncis aquesta.
Vuitena.- Presentació de documents
Dins el vint dies naturals des de la data en que es faci
pública la Resolució que contengui la relació amb l’aspirant
seleccionat, i prèvia notificació per part de l’Oficialia Major,
aquest aportarà els documents següents alregistre de la Cambra:
8.1.- Partida de naixement o certificat d’adquisició de la
nacionalitat espanyola, o la de la resta d’estats membres de la
Unió Europea o la d’aquells en què sigui d’aplicació.
8.2.- Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels
que acreditique no s’està condemnat a penes que inhabiliten per
a l’exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim, tres
mesos abans de la data final de presentació dels documents.
8.3.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
Administració Pública, òrgans constitucionals o estatutaris.
8.4.- Títol de diplomat universitari en informàtica o equivalent
(mitjançant fotocòpia compulsada d’aquest).
8.5.- Si l’aspirant seleccionat forma part de qualsevol
administració pública, serà suficient, en relació amb la
documentació a presentar, la certificació de formar part
d’aquesta, emesa per l’òrgan corresponent. En qualsevol cas
haurà de presentar el títol exigit a l’apartat 4 de la base segona.
Novena.- Nomenament, contractació i presa de possessió.
Substitució
9.1.- Conclòs el termini per presentar els documents exigits a la
base vuitena, es procedirà per part del President del Parlament
de les Illes Balears, informada la Mesa, i mitjançant resolució,
a la proposta de contractació laboralde la persona seleccionada,
i es citarà l’aspirant seleccionat per signar el corresponent
contracte, per prendre possessió de la plaça el mateix dia de la
signatura d’aquest.
9.2.- El President del Parlament podrà substituir el proposat per
la persona que el segueixi en la llista definitiva dels aspirants
que hagin superat les proves selectives, en les circumstàncies
següents:
9.2.1.- Quan la documentació aportada pel proposat presenti
defectes no esmenables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

10.1.- La present convocatòria i els actes que se’n derivin i
també els de l’actuació del Tribunal podran ser impugnats per
les persones interessades dins el termini i en la forma establerta
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
10.2.- En tot allò no previst a les presents bases, s’estarà al que
es disposa al Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova
el Reglament d’ingrés del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
10.3.- De totes les reunions del Tribunal, se n’aixecaran les
corresponents actes per part del Secretari, que seran signades
pels membres assistents, i s’adjuntaran a l’expedient
corresponent.

Annex I. Temari
1.- Formació i suport a usuaris.
2.- Eines Ofimàtiques: processadors de text, fulls de càlcul,
bases de dades, missatgeria i presentacions.
3.- Coneixements de xarxes basades en Windows NT Server i
TCP/IP.
4.- Coneixements sobre tècniques d’administració d’estacions
clients dins xarxes locals, especialment:
4.1.- Processos automatitzats per a la implantació ràpida i
automatitzada d’estacions client.
4.2.- Programació de rutines basades en WSH (windows
scripting host).
4.3.- Automatització de processos d’instalAlació, actualització i
manteniment de software en estacions clients.
4.4.- Tècniques per a la gestió d’inventaris automatitzats.
5.- Coneixements sobre tecnologies basades en terminals
Windows.
6.- Subsistema d’impressió: instalAlació, configuració i
manteniment d’impressores a xarxes Windows NT amb TCP/IP.
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Annex II. Model d’instància

..............(nom i
dia…..de….del….a…………

llinatges),

nat/nada

i que visc al carrer/plaça/avinguda .......................
Núm.…pis…porta…del terme municipal de……………………
Codi postal…….,amb DNI…….........i telèfon…………
DECLAR:
Que reunesc totes les condicions requerides a la base segona
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
núm.…..del………….per proveir la plaça d’Administrador de
l’Entorn Ofimàtic, en règim de contractació laboral.
Que adjunt el resguard d’haver satisfet els drets d’examen.
I, finalment, que adjunt el meu curriculum vitae i el
document oficial acreditatiu del meu coneixement del català
oral i escrit (si n’és el cas).
I és per tot això, que SOLALICIT:
Esser admès a les proves selectives corresponents abans
assenyalades.
…….a……de………del…….
Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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