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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 14 de maig del
2002, s'aprovà la Llei de taxes per inspeccions i controls
sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
Llei de taxes per inspeccions i controls sanitaris
dels productes pesquers destinats al consum humà
Exposició de motius.
La Directiva del Consell de la Comunitat Europea
93/118/CE, de 22 de desembre del 1993, que modificà la
Directiva 85/73/CE del Consell i que fa referència especialment
alfinançament de les inspeccions i dels controls veterinaris dels
productes d'origen animal previstos en l'annexA de la Directiva
89/662/CEE, estableix que tots els estats membres han de fixar
les taxes a percebre per les inspeccions i pels controls sanitaris
que s'hi descriuen, en funció dels nivells que estableix la
mateixa directiva.
Posteriorment, la Directiva 96/43/CE ha tornat a modificar
l'abans esmentada Directiva 85/73/CEE, per la qual cosa s'ha
codificat, i fins i tot inclou, entre d'altres novetats, l'aplicació
d'una taxa destinada a finançar les despeses d'inspecció
derivades dels controls oficials aplicables als productes
pesquers, que preveu la Directiva 91/493/CEE.
En virtut d'allò que s'ha dit anteriorment, es considera que la
finalitat última d'aquesta normativa comunitària té tres objectius
fonamentals:
a) Garantir una protecció sanitària uniforme del consumidor
quant a la salubritat del producte.
b) Mantenir la lliure circulació dels productes dins la Unió
Europea, en base a unes garanties de qualitat similars tant per al
consum nacional dels productes comercialitzats en el mercat
interior de cada estat membre com per als procedents de tercers
estats.
c) Evitardistorsions en la competència dels diferents productes
sotmesos a les regles d'organització comuna dels mercats.
Sorgeixla necessitat d'adoptarles mesures legals adequades
per complir l'esmentada normativa en vista als fins perseguits.
Ja que la Directiva 96/43/CE estableix diferents terminis
perquè cada estat membre apliqui els principis que la directiva
conté (1 de juliol del 1997, en quasi tots els supòsits prevists, i
1 de juliol del 1999, en el cas de les taxes corresponents als
productes pesquers als quals es refereix la Directiva
91/493/CE), es tractà en primer lloc la incorporació al nostre
ordenament propi dels preceptes relatius a les inspeccions i als
controls sanitaris d'animals idels seus productes, la qual cosa es
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va dur a terme mitjançant la Llei 8/1998, de 23 de novembre, en
la redacció de la qual es tengueren en compte els criteris
consensuats en el si del Consell de Política Fiscal i Financera,
i es deixà per a una fase posterior la regulació relativa a
productes pesquers.
A més, si tenim en compte que conforme a l'article 7.2 de la
Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes (LOFCA), les taxes sanitàries que graven
la inspecció ielcontrolsanitari dels productes pesquers (exclosa
la sanitat exterior) tenen la consideració de tributs propis de les
comunitats autònomes, com a conseqüència de les transferències
de serveis realitzades en virtut del que preveuen els diferents
estatuts d'autonomia, la finalitat d'aquesta norma és la de
complir el compromís comú d'aplicar allò previst per a aquest
s ector en l'esmentada directiva, en funció d'uns criteris
homogenis establerts per a tot el territori nacional.
Aquest títol de competències té el suport legal a l'article
148.1.21.a) de la Constitució, el qual estableix que les
comunitats autònomes poden assumir competències en matèria
d e sanitat i higiene, mentre que l'article 149.1.16.a) d'aquest a
llei reserva a l'Estat la competència exclusiva sobre la sanitat
exterior, així com les bases i la coordinació general de la sanitat.
Per a l'articulació de la norma cal tenir present que, segons
estableix l'esmentada Directiva 96/43/CE, les reduccions que,
si n'és el cas, s'estableixin en la normativa pròpia dels diferents
estats membres, mai no poden donar lloc a disminucions
superiors al 55% dels nivells de les taxes que es fixen en el
capítol III de l'annex de la Directiva 85/73/CEE del Consell.
A això cal afegir que els estats membres poden percebre,
d'un cop i en un únic lloc, una taxa total que inclogui els distints
imports per als productes pesquers destinats a la preparació i/o
la transformació posteriors en el seu territori.
Igualment en l'esmentada Directiva 96/43/CE s'estableix
com a límit de referència el total dels costs reals de la inspecció,
precepte que concorda amb el que disposen l'article 7.3 de la
LOFCA i l'article 19.2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes
i preus públics, en la redacció que en fa la Llei 25/1998, de 13
de juliol.
Coma conseqüència d'això,l'import de les taxes previstes en
aquesta lleis'ha fixat en les quanties contingudes en l'esmentada
directiva, les quals han estat determinades tenint en compte els
estudis econòmics efectuats el seu dia a l'efecte per la Unió
Europea; no obstant això, es preveuen, així mateix, les
reduccions màximes autoritzades per la Directiva 96/43/CE en
els supòsits que s'hi indiquen.
En virtut de l’anterior i partint de la facultat d'aquesta
comunitat per a l'establiment de taxes, determinada als articles
133 i 157 de la Constitució, a l'article 7 de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes i a l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, és procedent promulgar aquesta llei, que té per objecte
l'establiment de les taxes per inspeccions icontrols sanitaris dels
productes pesquers destinats al consum humà.
Article 1. Objecte.
Constitueix l'objecte d'aquesta llei l'establiment de taxes pel
controlsanitari ide salubritat dels productes pesquers destinats
al consum humà.
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A tal efecte, les taxes es denominaran:
- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de la producció,
del desembarcament i de la primera posada en el mercat de
productes pesquers o procedents de l'aqüicultura.
- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de la preparació
i/o la transformació ulteriors de productes pesquers.
- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de la congelació,
l'embalatge o l'emmagatzematge de productes pesquers.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació de
les activitats realitzades per l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per preservar la salut pública,
mitjançant les inspeccions iels controls sanitaris en les fases de
producció, transformació i distribució dels productes pesquers
destinats alconsum humà, efectuats per facultatius dels serveis
corresponents, i la presa de mostres per analitzar-les en els
laboratoris habilitats amb aquesta finalitat.
A efectes de l'exacció del tribut, les activitats d'inspecció i
de control sanitari incloses dins el fet imposable són les
especificades en els punts I i II del capítol V de l'annex de la
Directiva 91/493/CEE, de les quals es distingeixen les activitats
següents:
Controls específics:
a) Proves organolèptiques realitzades per mostreig en el
moment de la descàrrega o abans de la primera venda.
b) Controls parasitològics per sondeig per a la detecció de
paràsits visibles abans de destinar els productes al consum
humà.
c) Presa de mostres per sotmetre-les a proves químiques de
laboratori per determinar que els paràmetres de polAlució es
troben dins els nivells màxims autoritzats.
d) Controls microbiològics a través de plans de mostreig i
mètodes d'anàlisi per protegir la salut pública.
Controls de caràcter general:
S'hi inclouen els controls destinats a verificar que els
productes pesquers destinats al consum humà s'obtenen,
exposen, manipulen,preparen, transformen, congelen, envasen
i emmagatzemen en condicions òptimes de salubritat i higiene,
per la qual cosa es respecten en tot cas els requisits exigits per
la Directiva 91/493/CEE.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius obligats al pagament dels tributs,
segons el tipus de taxa que pertoqui, les següents persones o
entitats:
a) En el cas de la taxa relativa a les inspeccions i als controls de
la primera posada en el mercat dels productes pesquers o
procedents de l'aqüicultura:
- Si la taxa es percep en el mateix moment del
desembarcament, són subjectes passius els armadors o els
representants autoritzats del vaixell.
- Si la taxa no es percep en el mateix moment del
desembarcament,són subjectes passius els responsables de les

llotges de contractació i de les parades dels mercats majoristes
o els titulars dels establiments on s'efectuï la primera venda.
b) En el cas de la taxa corresponent a les inspeccions i als
controls de la preparació itransformació de productes pesquers,
els titulars dels establiments on es facin aquestes operacions.
c) En la taxa per inspeccions i controls de les condicions de
congelació, embalatge o emmagatzematge, els titulars dels
establiments on s'efectuïn les esmentades operacions.
En el supòsit a) abans assenyalat, els subjectes passius han
de repercutir la taxa, carregant-ne l'import en la factura, al
primer comprador.
Així mateix, en els supòsits b) i c), els subjectes passius han
de repercutir la taxa, carregant-ne l'import en la factura, sobre
la persona física o jurídica per compte de la qual s'hagin dut a
terme, si n'és el cas, les operacions indicades.
El que s'ha assenyalat en els paràgrafs anteriors també és
aplicable a les herències jacents, comunitats de béns i altres
entitats que, malgrat que no tenguin personalitat jurídica pròpia,
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat
susceptible d'imposició.
Article 4. Responsables de la percepció de les taxes.
Són responsables subsidiaris, en els supòsits i amb l'abast
previst a l'article 40 de la Llei general tributària, els
administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides,concursos, societats i entitats en general
que es dediquin a activitats, la inspecció i el control de les quals
generin la meritació de taxes.
Article 5. Meritació.
Les taxes que correspongui satisfer s'han de meritar en el
moment de la inspecció i del control sanitari dels productes
pesquers en els establiments i en les instalAlacions on es duguin
a terme, sense perjudici que se n'exigeixi el pagament previ
quan la realització del control sanitari s'iniciï a solAlicitud d e l
subjecte passiu o de l'interessat.
Article 6. Lloc de realització del fet imposable.
S'entén realitzat el fet imposable en el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears quan hi radiqui el port
de desembarcament o l'establiment on es dugui a terme la
primera venda, el centre on es realitzi la preparació o
transformació, la instalAlació frigorífica on es faci la congelació
o l'embalatge o el local on tengui lloc l'emmagatzematge dels
productes pesquers.
En cas que en aquesta comunitat autònoma només es duguin
a terme alguns dels esmentats controls, s'ha d'exigir
exclusivament la taxa corresponent a aquestes activitats.
No s'ha d'exigir la taxa per inspeccions i controls sanitaris de
la producció i primera posada en el mercat dels productes
pesquers o procedents de l'aqüicultura quan aquests controls
hagin estat prèviament efectuats per una altra comunitat
autònoma o per un altre estat membre en el moment del
desembarcament o en la piscifactoria d'origen i s'acrediti dita
circumstància mitjançant el justificant d'haver estat objecte
d'inspecció.
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Article 7. Quotes tributàries.
Les quotes tributàries corresponents a les taxes creades en
aquesta llei queden establertes de la manera següent:
a) A la taxa corresponent al control de producció,
desembarcament i primera posada en el mercat, queden fixades
en 1 euro per tona de productes pesquers quan es tracti de
partides de menys de 50 tones i en 0,5 euros per cada tona que
excedeixi d'aquest límit.
b) A la taxa relativa al control de preparació i/o transformació,
queden fixades en 1 euro i s'han de percebre per cada tona de
productes pesquers que entrin en un establiment per ser
preparats i/o transformats.
c) A la taxa exigible pel control de les operacions de congelació,
embalatge i emmagatzematge, queden fixades en 0,5 euros per
tona de productes pesquers que entrin en un establiment per ser
congelats, embalats i emmagatzemats, i en 0,25 euros per tona
quan es realitzin únicament operacions d'emmagatzematge.
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les despeses de control de les operacions de congelació,
embalatge o emmagatzematge quan la situació dels locals on es
duguin a terme permeti als tècnics facultatius controlar-les totes
sense un increment apreciable del temps que normalment és
necessari dedicar a les operacions esmentades en primer lloc.
Article 9. Liquidació i ingrés.
Les persones obligades al pagament de les taxes han de
traslladar, en els termes i amb l'abast prevists a l'article 3,
l'import d'aquestes taxes, carregant-ne el muntant total en les
corresponents factures als interessats, i han de practicar les
liquidacions procedents d'acord amb l'establert en els articles
anteriors.
Aquestes liquidacions han de ser registrades en el llibre
oficial habilitat a l'efecte i autoritzat per l'autoritat sanitària
corresponent. L'omissió d'aquest requisit dóna origen a la
imposició de les sancions d'ordre tributari que corresponguin,
independentment de les que es puguin determinar en tipificarles
conductes dels titulars dels establiments en l'àmbit sanitari.

En el supòsit que s'hagi meritat la taxa per control de
congelació en un determinat centre iles operacions d'embalatge
es duguin a terme en un centre diferent, pertanyi o no al mateix
titular, no s'ha d'exigir cap taxa per les inspeccions que es facin
en relació amb aquest darrer concepte.

L'ingrés, en cada cas, s'ha de realitzar mitjançant
l'autoliquidació del subjecte passiu corresponent, en la forma i
els terminis que s'estableixin reglamentàriament.

L'import de la taxa prevista a l'apartat a) queda reduït al 45%
quan les operacions de control previstes per a aquesta taxa
siguin facilitades per:

Els concessionaris o titulars dels mercats majoristes i de les
llotges de contractació o, si de cas hi manquen, els seus
administradors, estan obligats a comunicar a l'administració
tributària, en la forma que reglamentàriament es determini, la
identitat de les persones responsables de les parades que operen
en els respectius mercats o llotges.

- la classificació de frescor i/o el calibratge efectuats d'acord
amb els reglaments de la CE o amb els reconeguts de
conformitat a les normes aplicables, i/o
- l'agrupament de les operacions de primera venda,
principalment en una llotja de peix o en un mercat a l'engròs.
L'import de la taxa corresponent als apartats b) i c) queda
reduït al 45% quan:
- les operacions gravades es realitzin en un establiment on
s'efectuï també la primera venda o la transformació, i/o,
- es tracti dels establiments que tenen introduït el sistema
d'autocontrol previst a l'article 6 de la Directiva 91/493.
Article 8. Regles relatives a l'acumulació de quotes.
La percepció de la taxa prevista a la lletra a) de l'article 7 no
impedeix que es percebi així mateix la prevista a la lletra b)
d'aquest article, en cas de posteriortransformació dels productes
pesquers.
No obstant això, per als productes pesquers destinats a la
preparació i/o a la transformació posteriors en el territori de la
comunitat autònoma, es pot percebre, d'un sol cop i en un únic
lloc, una taxa total que inclogui ambdós imports.
Quan les taxes percebudes d'acord amb els apartats a) ib) de
l'article 7 cobreixin la totalitat de les despeses d'inspecció
derivades dels controls prevists, no s'ha de percebre la taxa
corresponent a congelació, embalatge o emmagatzematge.

Article 10. Obligacions formals.

Article 11. Infraccions i sancions tributàries.
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries,
així comen la determinació de les sancions corresponents s'ha
d'estar, en cada cas, al que disposen els articles 77 i següents de
la Llei general tributària i al que estableixen la Llei de finances
de les Illes Balears i les normes de desenvolupament.
Article 12. Exempcions i bonificacions.
Sobre les quotes que resultin de les liquidacions practicades
segons les regles contingudes en els apartats anteriors, no s'ha
de concedir exempció o bonificació, sigui qui sigui el titular
dels establiments o el territori on es trobin ubicats.
Disposició addicional.
L'import de la taxa corresponent no pot ser objecte de
restitució a tercers a causa de l'exportació dels productes
pesquers, ja sigui directament o indirectament.
Disposició final primera.
S'autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que estimi oportunes i convenients per al
desplegament del que preveuen les normes que antecedeixen.
Disposició final segona.

S'entén que les taxes percebudes per les operacions de
producció, desembarcament i primera posada en el mercat, així
com per les de preparació i transformació, cobreixen igualment

Aquesta lleientrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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A la seu del Parlament, a 23 de maig del 2002.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

A la seu del Parlament, 23 de maig del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 14 de maig del 2002,
procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 1713/02,
relativa a control de la qualitat dels textos normatius, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

El Ple del Parlament, en sessió de dia 14 de maig del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
419/02, relativa a nova ubicació per a la macrodepuradora de
Sant Jordi, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

A)

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
1.- Que es preguin les mesures adients per millorar l’edició del
Butlletí Oficial de les Illes Balears i la difusió més ampla
possible de la normativa de les Illes Balears.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que reconsideri la ubicació de la nova depuradora projectada al
Pla de Sant Jordi, dins el terme municipal de Palma, i que en
cerqui una altra d'alternativa que respecti la distància mínima de
2.000 metres dels nuclis de població més propera. 419"

2.- Que, s’estableixi un mecanisme adient per, en cas de
produir-se errors, o haver-se produït en la publicació d’un text,
s’apliqui a la seva correcció el més estricte control de la seva
legalitat."
A la seu del Parlament, 16 de maig del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 21 de maig del 2002,
procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 1854/02,
relativa a servei de prevenció de riscs laborals, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el Servei de prevenció de riscs laborals,
d'acord amb el Decret 44/01 i a procedir a fer les actuacions
administratives necessàries per cobrir les places dotades i no
cobertes de l'esmentat servei de prevenció.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comp letar a Menorca i Eivissa i Formentera
l'estructura tècnica ja dotada amb la dotació mèdica prevista a
les unitats bàsiques de salut,d'acord amb el que s'estableix en el
Pacte subscrit en la Comissió paritària de prevenció de riscs
laborals, publicat al BOIB dia 30 de gener del 2001.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a trametre a aquesta Cambra l'estudi dels riscs dels
distints centres i llocs de treball que d'ell en depenen."

A la seu del Parlament, 16 de maig del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 14 de maig del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1003/02, relativa a comissió mixta (societat de la informació),
i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el de les Illes Balears a constituir la comissió mixta de la
societat de la informació, prevista a l’article 28 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears,
de manera urgent."
A la seu del Parlament, 16 de maig del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL A LACIONS

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la InterpelAlació RGE núm.
1763/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'empresa Perlas Majorica.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern de les Illes Balears i
Conseller d'Economia, Comerç i Indústria,Pere Sampol i Mas.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sra. Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista i Hble. Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1748/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pacte territorial. (BOPIB 139
de 10 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Antoni
Pastor i Pere Sampol.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1749/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per protegir el
territori. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1745/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revisió de les directrius
d'ordenació del territori.(BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1746/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment de l'edificació en
sòl rústic. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1750/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a afirmacionssobre el museu de Formentera.
(BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3540

BOPIB núm. 142 - 31 de maig del 2002
Ordre de Publicació

F)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1833/02,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regeneració de platges.
(BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1834/02,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mètodes de regeneració de
platges. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1838/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tala de 90 xiprers a la
carretera de Valldemossa. (BOPIB 139 de 10 de maig del
2002).
Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1831/02,
de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pous a Son Vila de
Pollença. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1835/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Lla mas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta de quotes a sòl
rústic del Consell Insular. (BOPIB 139 de 10 de maig del
2002).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1836/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a limitació de creixement en sòl
rústic. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1802/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a regulació del fondeig
d'embarcacionsamb usos no tradicionals a l'àrea marítima del
parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
139 de 10 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

BOPIB núm. 142 - 31 de maig del 2002
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1803/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a obres i serveis a la finca de Can
Marroig. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1840/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a viatge de la consellera de
Benestar Social a la zona dels Grans Llacs. (BOPIB 139 de 10
de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
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 Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1839/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a banc d'aigua agrícola.
(BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).
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Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1837/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adjudicació dels serveis de
menjador escolar a ACO, CB. (BOPIB 139 de 10 de maig del
2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
R)

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1832/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a avantatges i beneficis de la
implantació de l'ecotaxa. (BOPIB 139 de 10 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1910/02,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adjudicació del menjador del
CP Fra Juníper Serra de Petra a ACO, CB. (BOPIB 140 de 17
de maig del 2002).
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 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

Mallorca i el Govern de les Illes Balears. (BOPIB 140 de 17 de
maig del 2002).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1911/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a devolució dels imports
cobrats per ACO, CB. (BOPIB 140 de 17 de maig del 2002).

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

S)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
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'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1912/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acta d'adjudicació del
menjador escolar CP Fra Juníper Serra de Petra. (BOPIB 140
de 17 de maig del 2002).

Ordre de Publicació
X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1915/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a signatura d'altres convenis
semblants i proporcionals al que ha signat amb la Fundació
Reial Mallorca. (BOPIB 140 de 17 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
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'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1741/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures respecte d'unes
manifestacions. (BOPIB 140 de 17 de maig del 2002).

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1913/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actes remeses al Parlament
amb pàgines compulsades en dates distintes. (BOPIB 140 de 17
de maig del 2002).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
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'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Z)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1742/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a disculpes rebudes respecte
d'unes manifestacions. (BOPIB 140 de 17 de maig del 2002).

Ordre de Publicació
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1914/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Po pular, relativa a conveni entre el RCD

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AA)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1906/02,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a títols de funcionaris.
(BOPIB 140 de 17 de maig del 2002).

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, rebutjà l'Esmena a la totalitat de
devolució RGE núm. 1818/02, del Grup Parlamentari Popular
al Projecte de llei de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de
n ovembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, RGE núm 1535/02. (BOPIB núm. 137 de 19 d'abril del
2002).

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

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
AB)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1907/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tendència de l'IPC.(BOPIB
140 de 17 de maig del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, rebutjà la Proposició no de llei, RGE
núm. 1101/02 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
educació d'adults. (BOPIB núm. 133 de 15 de març del 2002).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
AC)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1905/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a consideració de les
construccions ilAlegals dins espais protegits com a infraccions
ecològiques. (BOPIB 140 de 17 de maig del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 1837/02.
En el Ple del Parlament, en sessió de dia 14 de maig del
2002, fou ajornada en temps i forma pel Govern de les Illes
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Balears, mitjançant l'escrit RGE núm. 1891/02, la pregunta de
referència, del diputat Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació dels serveis
de menjador escolar a ACO, CB, publicada en el BOPIB núm.
139, de 10 de maig d'enguany.

perquè la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, consolidi
definitivament el seu paper, per l’ús i pel prestigi social a les
nostres illes,comun dels principals signes d’identitat del nostre
poble."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
B)
Declaració
Villangòmez.

institucional

en

memòria

de

Marià

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de maig del 2002, assumí per unanimitat la declaració
institucional en memòria de Villangòmez que es transcriu a
continuació:
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears en memòria de Marià Villangòmez.
"El Parlament de les Illes Balears vol expressar el seu
profund pesar per la mort del poeta i escriptor Marià
Villangòmez i Llobet. Els mèrits d’aquest gran home van fins
i tot més enllà de l’excepcional qualitat de la seva obra, la qual
el situa com l’autor més important de tot el segle XX a les
Pitiüses i un entre dels més significatius de les lletres catalanes
que li ha merescut, entre d’altres distincions, la de la medalla
d’or de les Illes Balears.

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 1916/02.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de maig del 2002, el diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, retirà la pregunta de referència,
relativa a afirmacions contingudes en el document polític del
PSIB, publicada en el BOPIB núm. 140, de 17 de maig
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

La dimensió literària de Marià Villangòmez queda reflectida
en la seva obra poètica, d’una bellesa formal i una profunditat
difícilment superables.
A més de per la seva obra poètica, Marià Villangòmez
mereixerà ser recordat sempre per la qualitat de la seva prosa,
i per les seves peces i adaptacions teatrals. Per altra banda, la
seva important i acuradíssima tasca de traducció ens ha permès
apropar-nos a la poesia d’autors estrangers de primera fila.
Gairebé en solitari, Marià Villangòmez va omplir un buit de
dècades pel que fa a la producció literària en català a Eivissa i
Formentera i, més tard, va servir de font d’inspiració i estímul
a tota una nova generació de poetes i escriptors joves a les
Pitiüses. El seu absolut compromís cívic amb la identitat
lingüística i cultural de les nostres illes es va demostrar amb els
fets, com ho posa de manifest la seva llarga i fructífera
colAlaboració amb l’Institut d’Estudis Eivissencs. Gràcies a
Marià Villangòmez, molts ciutadans i ciutadanes d’Eivissa i
Formentera van aprendre a llegir i escriure en català, fins i tot
en anys en què la prohibició de l’ús de la nostra llengua
abastava pràcticament tots els àmbits de la societat. Encara avui
són moltes les persones que aprenen elcatalà gràcies alseu Curs
d’Iniciació a la Llengua, del qual justament enguany es
compleixen 30 anys de la seva primera edició.
El Parlament de les Illes Balears vol adherir-se a les honres
fúnebres que tendran lloc amb motiu de la mort de Marià
Villangòmez. A la vegada volem fer una crida a tota la societat
balear per aprofundir en el coneixement i la difusió de la seva
obra, i per honrar la seva memòria treballant més que mai

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de maig del 2002, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 1994/02, de creació del Col Alegi
d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.
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'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 17 d'agost, a les 13,00 hores.
Palma, a 29 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de
maig del 2002, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

2.- Aprovació del Projecte de llei de creació del Col A legi
d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.

BOPIB núm. 142 - 31 de maig del 2002
A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del ColAlegi
d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'article 112 del Reglament de la cambra, el Projecte de llei
de creació del ColAlegi d'Educadores i Educadors Socials de les
Illes Balears."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 10 de maig del 2002.
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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 per tota la que li sigui d'aplicació general o subsidiària.
Article 2.
El ColA legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes
Balears agrupa les persones que tenen la titulació de
diplomatura en Educació Social, com també aquelles que es
troben en alguns dels casos que preveu la disposició transitòria
tercera, després de la corresponent habilitació.
Article 3.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)

L’àmbit territorial del ColAlegi és el de les Illes Balears.
Article 4.

Projecte de llei de creació del Col A legi
d'Educadores i Educadors Socials 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.
Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de
c o lAlegis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats. Aquesta iniciativa ha estat realitzada
per la Associació Professional d’Educadors Socials de les Illes
Balears.
La professió d’educador o educadora social s’ha consolidat
com una professió independent des de la creació de la
diplomatura en Educació Social pel Reial decret 1420/1991, de
30 d’agost.
En els darrers anys la professió d’educador o educadora
social ha adquirit unes competències específiques que l’h a n
diferenciada d’altres colAlectius professionals. Així, doncs, es
considera oportuna i necessària la creació d’un colAlegi
professional que integri les persones que, amb la titulació
suficient, desenvolupin les funcions d’educació social i
coadjuvin en l’avanç de la millora social a l’àmbit de les Illes
Balears.
Article 1.
Es crea el ColAlegi d’Educadores i Educadors Socials de les
Illes Balears, com una corporació de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment
de les seves finalitats.
Aquest colAlegi ha de tenir una estructura interna i un
funcionament democràtics i s'ha de regir, en les seves

Per a l’exercici de la professió d’educador o educadora
social a les Illes Balears és imprescindible incorporar-se al
ColAlegi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears.
Tot això sense perjudici del que disposi la legislació bàsica
estatal.
Disposició transitòria primera.
1. Es crea una comissió gestora integrada per sis membres de la
Ju nta Directiva de l’Associació Professional d’Educadors
Socials de les Illes Balears i un nombre igual de representants
diplomades i diplomats universitaris en educació social,
designats per la Conselleria de Presidència d’acord amb criteris
de representació territorial. Aquesta comissió, en el termini de
sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
ha d’aprovar uns estatuts provisionals del ColAlegi que regulin:
a) Els requisits per adquirir la condició de colAlegiat o
colAlegiada. Aquesta condició permet participar a l'assemblea
constituent del ColAlegi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’assemblea constituent, que s’ha de publicar en el Butll e t í
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
2. La comissió gestora alAludida en l’apartat primer d’aquesta
disposició transitòria s’ha de constituir en comissió d’habilitació
incorporant tres representants de la Universitat de les Illes
Balears que imparteixin els estudis d’Educació Social, i ha
d’habilitar, si pertoca, les persones que solAlicitin incorporar-se
al ColAlegi per participar en l’assemblea constituent. Tot això
sense perjudici que es pugui interposar un posterior recurs
davant la comissió contra les decisions d’habilitació que adopti.

Disposició transitòria segona.
L’assemblea constituent:
a) Ha d’aprovar, si n'és el cas, la gestió de la Comissió
Gestora creada en la disposició addicional primera d’aquesta
llei.
b) Ha d’aprovar els Estatuts definitius del ColAlegi.
c) Ha d’elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents en els òrgans colAlegiats.
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Palma, a 29 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Disposició transitòria tercera.
Poden integrar-se en el ColAlegi d’Educadores i Educadors
Socials de les Illes Balears les persones que treballen en el camp
de l’educació social i en solAlicitin prèviament l'habilitació en el
termini dels devuit mesos següents a la data de publicació
d’aquesta Llei, si es troben en alguns d’aquests supòsits:
a) Haver cursat estudis específics d’un mínim de tres anys
en el camp de l’educació social, iniciats abans del curs
1994/1995, i acreditar tres anys almenys de dedicació plena i
principal a les tasques pròpies de l’educació social dins dels
dotze anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
b) Acreditar una titulació universitària, llicenciatura i/o
diplomatura, en estudis iniciats abans del curs 1994/1995, i
justificar documentalment cinc anys de dedicació plena o
principal a les tasques d’educació social dins dels quinze anys
anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
c) Acreditar documentalment deu anys de dedicació plena o
principala les tasques pròpies d’educació socialdesenvolupades
dins dels vint anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició transitòria quarta.
Els Estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb
el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s'han de
remetre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als efectes que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Disposició transitòria cinquena .
El ColAlegi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes
Balears obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la constitució
dels seus òrgans definitius de govern.
Disposició final.
Aquesta lleientrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 10 de maig del 2002.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de maig del 2002, conformement amb l'establert als
articles 111 i 125 i següents del Reglament del Parlament,
admeté a tràmit la Proposició de llei RGE núm. 2012/02, del
Consell Insularde Menorca, per a la modificació puntual de la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Rosa Salord Oleo,secretària en funcions del Consell Insular
de Menorca,
CERTIFIC: Que el Ple d'aquest consell insular, en sessió
extraordinària de 3 de maig del 2002, adoptà, per majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres, el següent acord:
Tercer.- Proposta d'iniciativa legislativa per a la
modificació puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears (urgència).
Ratificada la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia per
majoria (7 vots a favor corresponents als cinc consellers del GS,
a la consellera del grup PSM i al conseller del grup EM, i 6
abstencions dels consellers del GP), es dóna compte del
dictamen emès per la Comissió Informativa d'Economia,
Territori i Règim Intern, en reunió extraordinària i urgent de 2
de maig del 2002, que diu:
"Es dóna compte de la proposta de la presidenta, que diu:
La Llei general turística de les Illes Balears, segons la seva
exposició de motius, pretén fixarles bases de desenvolupament
turístic "dins un marc flexible" que permeti i "garantesqui el
creixement equilibrat de l'oferta turística i el desenvolupament
adequat de l'activitat de les empreses, i que en promogui la
modernització, la millora de la qualitat i la competitivitat".
Així mateix, diu que "Ara s'ha arribat a un nivell
d'infraestructures que aconsellen,lluny de prevaler l'augment
de la quantitat, optar per millorar la qualitat del que ja
existeix". Aquesta nova política "supedita l'atorgament de
noves llicències turístiques a l'eliminació de places obsoletes,
que es donen de baixa definitiva", i sorgeix la necessitat
d'elevar a rang de llei les determinacions que apareixen per
primera vegada al Pla d'ordenació de l'oferta turística (POOT)
de l'illa de Mallorca, en la definició que fa d'intercanvis
d'aprofitament i operacions de reconversió.
La política turística va lligada a la necessitat de donar
respostes clares als problemes reals i actuals, per la qual cosa
valoram positivament l'expressió de "marc flexible" citat a
l'exposició de motius de la Llei general turística comentada.
Per tant, consideram positiu que les propostes incloses en
la redacció del POOT de Menorca també es puguin recollir a
la Llei, a fi de facilitar les actuacions que ens permetin
complir, a l'illa de Menorca, els objectius generals establerts
a la Llei general turística: control de la quantitat i millora de
la qualitat i la competitivitat empresarial, des de la nostra
pròpia competència en l'ordenació turística.
El fet que les propostes formulades dins el marc del POOT
de l'illa de Menorca estiguin incloses en la redacció del Pla
territorial insular de Menorca,facilita el treball del control del
creixement de les zones turístiques i, per tant, de la construcció
de noves places turístiques, ja siguin reglades o no.
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El control de quantitat s'estableix per a actuacions
urbanístiques: delimitació de les zones de creixement
urbanístic amb criteris restrictius sobre el desenvolupament
consolidat reordenat actual i quotes de construcció
diferenciades per a hotels d'apartaments i habitatges de
vacances. Queda, per tant, delimitada la capacitat d e
creixement turisticourbanístic de l'illa de Menorca.
La qualitat de les noves construccions, evidentment,
s'incrementarà mitjançant el POOT; però el problema real que
pretenem resoldre és incrementar la qualitat de l'oferta
turística construïda avui. És més, pretenem millorarla qualitat
de tota l'oferta construïda a les zones turístiques de l'illa
definides en el POOT, perquè la realitat ens obliga a
considerar i possibilitar que sigui oferta turística tot el que ja
s'ha construït a les zones turístiques. Establim, per tant,
paràmetres de qualitat i sols aquests s'aplicaran per formar
part de l'oferta de l'illa, amb la qual cosa s'aconseguirà:
- rebaixar la capacitat real de l'oferta construïda
- controlar i garantir la qualitat del producte turístic illa de
Menorca
- afavorir la competitivitat de totes les empreses, perquè totes
tindran les mateixes oportunitats i utilitzaran la qualitat per
entrar en el mercat turístic.
L'intercanvi no ha resolt, a Menorca, el creixement
continuat de noves construccionsa les zones turístiques; i estar
fora del mercat turístic no ens ajuda a millorar la qualitat de
l'oferta turística construïda.
Per tot l'exposat, atès que la Llei general turística de les
Illes Balears recull les propostes inicialment formulades pel
POOT de Mallorca, proposam recollir i possibilitar també les
previsions establertes en la formulació del POOT de Menorca
es proposa al Pla del Consell Insular de Menorca l'adopció del
següent acord;
PRIMER.- Aprovar la Proposició de llei de modificació
puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, que a continuació es transcriu i acordar de
remetre-la a la Mesa del Parlament de les Illes Balears per a
la seva tramitació parlamentària.
SEGON.- Delegar en les conselleres següent per defensar
davant la cambra la proposició de llei:
- Sra. Joana M. Barceló Martí
- Sra. Lluïsa Dubón Pretus."
La presidenta sotmet a votació la proposta, i a la vista del
seu resultat (5 vots a favor corresponents als tres consellers del
GS, a la consellera del grup PSM i al conseller del grup EM,
i 3 abstencions corresponents als consellers del GP) es
dictamina en el sentit de proposar al Ple que adopti el següent
acord:
PRIMER.- Aprovar la Proposició de llei de modificació
puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, que a continuació es transcriu i acordar de
remetre-la a la Mesa del Parlament de les Illes Balears per a
la seva tramitació parlamentària.
SEGON.- Delegar en les conselleres següent per defensar
davant la cambra la proposició de llei:
- Sra. Joana M. Barceló Martí
- Sra. Lluïsa Dubón Pretus."
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Sotmès el dictamen a votació, a la vista del seu resultat (7
vots a favor corresponents als cinc consellers del GS, a la
consellera del grup PSM i al conseller del grup EM, i 6
abstencions corresponents als consellers delGP), la presidenta
declara adoptat per majoria, el següent acord:
PRIMER.- Aprovar la Proposició de llei de modificació
puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les
Illes Balears, que a continuació es transcriu i acordar de
remetre-la a la Mesa del Parlament de les Illes Balears per a la
seva tramitació parlamentària.
SEGON.- Delegar en les conselleres següent per defensar
davant la cambra la proposició de llei:
- Sra. Joana M. Barceló Martí
- Sra. Lluïsa Dubón Pretus.
Maó, 13 de maig del 2002.
La presidenta:
Joana M. Barceló i Martí.

Proposició de llei per a la modificació puntual
de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears
Exposició de motius
El Consell Insular de Menorca vol complir, en aquesta illa,
els objectius generals establerts a la Llei general turística:
control de la quantitat i millora de la qualitat i la competitivitat
empresarial, des de la nostra pròpia competència en l'ordenació
turística.
Per això, optam perquè el control de la quantitat s'estableixi
per paràmetres urbanístics: delimitació de les zones de
creixement urbanístic amb criteris restrictius sobre el
desenvolupament consolidat reordenat actual i quotes de
construcció diferenciades per a hotels d'apartaments i habitatges
de vacances; amb la qual cosa queda delimitada la capacitat de
creixement turisticourbanístic de l'illa de Menorca.
Així mateix, optam per resoldre l'increment de la qualitat de
l'oferta construïda avui a les zones turístiques de l'illa definides
en el POOT, ja que la realitat ens obliga a considerar i a fer
possible que sigui oferta turística tot el que ja s'ha construït en
aquestes zones; per la qual cosa hemestablert uns paràmetres de
qualitat que seran els que s'aplicaran per poder formar part de
l'oferta de l'illa, de manera que aconseguirem:
- rebaixar la capacitat real de l'oferta construïda
- controlar i garantir la qualitat del producte turístic illa de
Menorca
- Afavorir la competitivitat de totes les empreses, perquè totes
tindran les mateixes oportunitats en utilitzar la qualitat per
entrar en el mercat turístic.
Tot l'exposat, per tal de permetre a la Llei general turística
de les Illes Balears les actuacions previstes en el POOT de
Menorca.
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Article únic.
S'introdueix un nou apartat a l'article 52, Excepcions a la
disposició general, de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, amb el contingut següent:

Atesa la problemàtica existent a totes les Illes Balears en
relació amb l'escassesa d'aigua, és essencial la utilització de les
aigües depurades per a reguiu. Per això, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb
la seva política pel que fa a la utilització d'aigües depurades per
a reguiu.

e) els ubicats a les zones turístiques de l'illa de Menorca que
es defineixen en el POOT de l'illa.

Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.8. INTERPEL A LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2087/02, del Grup Parlamentari Popul ar,
relativa a situació de la ramaderia. (Mesa de 29 de maig del
2002).
RGE núm. 2088/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aigües depurades per a reguiu. (Mesa de 29 de maig
del 2002).
RGE núm. 2089/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de secà i de fruits secs. (Mesa de 29 de maig
del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política de secà i fruits secs.
Atès que el sector de secà (fruits secs i cereals) és el que
ocupa la major part de la superfície agrícola de les Illes Balears
i és el que menys rendiment treu de la seva explotació, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política pel que fa al sector de secà i
fruits secs.

RGE núm. 2090/02, del Grup Parlament ari Popular,
relativa a concessions de nous pous. (Mesa de 29 de maig del
2002).

Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

Palma, a 29 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre situació de la ramaderia.
Atès que la situació del sector ramader de les Illes Balears
és molt delicada i que està compromès el futur d'aquest sector,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern en relació a
la seva política pel que fa a la situació del sector ramader de les
Illes Balears.
Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre les aigües depurades per a reguiu.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre concessions de nous pous.
Al llarg del mes de novembre del 2001, la Conselleria de
Medi Ambient va decidir no donar més permisos per fer nous
pous a la major part dels aqüífers de Mallorca.
Atès que ja han passat més de sis mesos i no s'ha publicat
cap normativa que reguli aquesta suspensió, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Medi Ambient
per tal d'aclarir la política que seguirà el Govern en relació amb
el futur de les possibles concessions de nous pous.
Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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3.9. MOCIONS
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seva seu i les seves instalAlacions a Manacor i, a més, que les
divisions de l'empresa radicada fora de Mallorca, s'instalAlin a
Manacor o a la seva comarca.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2084/02, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1763/02, relativa a
acords referits a la situació de l'empresa Perlas Majorica.
(Mesa de 29 de maig del 2002).
Palma, a 29 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. Elaborar juntament amb el sector perler, un pla estratègic
per al sector, a fi d'adoptar mesures que n'assegurin la
modernització i competitivitat.
Palma, a 24 de maig del 2002.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

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 InterpelA lació RGE núm. 1763/02,
relativa a acords referits a la situació de l'empresa Perlas
Majorica, la moció següent.
La greu situació per la que travessa l'empresa Perlas
Majorica fa necessària la intervenció dels poders públics,agents
socials i econòmics.
La desaparició d'una empresa com Majorica, que fou creada
l'any 1890, significaria una greu recessió social i econòmica per
a la comarca de Manacor i fins i tot per a l'illa de Mallorca, ja
que no només implicaria una important pèrdua de llocs de feina
que sense cap dubte és la més important, sinó que, a més,
suposaria un recés econòmic tant per al sector perler com per a
Manacor i la seva comarca, que la societat mallorquina no pot
ni ha de permetre.
Malgrat l'esmentat anteriorment, és clar que el suport que
han de donar els poders públics i els agents socials i econòmics
ha de ser compatible amb els principis de lliure competència per tal de no afectar sense perjudicar les altres empreses del
sector- i a més a més ha de partir d'un clar coneixement de la
situació econòmica i financera de l'empresa per part de les
entitats que han de prestar la seva ajuda per al reflotament de
Perlas Majorica.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a:
1. Entregar l'auditoria que va encarregar per conèixer la
situació de l'empresa Perlas Majoria al Parlament de les Illes
Balears per tal que els diferents grups parlamentaris puguin
estudiar-ne les conclusions.
2. Donar suport i colAlaboració a un pla de reflotament de
l'emp resa Perlas Majorica el contingut del qual ha de ser
prèviament consensuat entre el mateix Govern, l'empresa Perlas
Majorica i els representants sindicals en un termini de dos
mesos.
3. El pla de reflotament de l'empresa ha de tenir com a
objectiu prioritari la conservació del màximnombre possible de
llocs de feina existents.
4. Tot acord preferent als anteriors aspectes ha de ser sotmès
al compromís ferm i efectiu que Perlas Majorica mantingui la

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1965/02, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
targetes bàsiques entregades per l'IBAS. (Mesa de 29 de maig
del 2002).
RGE núm. 2110/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
de les actes de reconeixement i adequació a la normativa de la
residència de Felanitx. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2111/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspecció a residències de gent gran. (Mesa de 29 de maig del
2002).
RGE núm. 2112/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasques
realitzades en relació amb l'eliminació de barreres
arquitectòniques a la residència de Felanitx. (Mesa de 29 de
maig del 2002).
RGE núm. 2113/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
d'inici d'activitat de la residència de Felanitx. (Mesa de 29 de
maig del 2002).
RGE núm. 2114/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització definitiva i acreditació de la residència de
Felanitx. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2116/02, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes del Govern a les escoles dels respectius termes
municipals. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2117/02, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escoles aprovades o construïdes des del setembre del 1999.
(Mesa de 29 de maig del 2002).
Palma, a 29 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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.

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.

Quantes targetes bàsiques ha entregat la Conselleria de
Benestar Social mitjançant l'IBAS?

En quina data va iniciar la seva activitat la residència de
Felanitx?

Palma, a 6 de maig del 2002.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

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.

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.

Qui informa les actes de reconeixement i adequació a la
normativa relatives a la residència de Felanitx?

En quina data es va donar l'autorització definitiva i
l'acreditació en el registre corresponent de la residència de
Felanitx?

Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el nombre de visites d'inspecció a residència
per a gent gran des de l'any 1999 fins al dia de la remissió de la
documentació?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes ha donat el Govern de les Illes Balears a les
escoles dels termes municipals respectius des del setembre del
1999? Feu-ne la relació per municipis.

Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 22 de maig del 2002.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglamen t 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 modificacions s'han realitzat a les portes corredisses
de la residència de Felanitx i quant a l'adaptació a la Llei
d'eliminació de barreres arquitectòniques? Indicau-ne també els
tràmits relatius a l'adaptació a la normativa contra incendis.
Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes escoles s'han aprovat o construït des del setembre
del 1999 pel Govern de les Illes Balears? Feu-ne la relació per
municipis.
Palma, a 22 de maig del 2002.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

BOPIB núm. 142 - 31 de maig del 2002

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 2161/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment de l'adjudicació del menjadorescolar de Sineu a
ACO, CB. (Mesa de 29 de maig del 2002).
Palma, a 29 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2026/02, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló,del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
del Pla territorial de Mallorca per part de la Conselleria de
Medi Ambient. (Mesa de 29 de maig del 2002).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 2027/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions
previstes en matèria de suport a l'extensió i a la millora del
transport públic a les illes d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 29
de maig del 2002).
RGE núm. 2151/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació
de la programació de llicències continguda al projecte de llei
de contenció del creixement. (Mesa de 29 de maig del 2002).

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 valoració política fa la Conselleria de Medi Ambient
de la proposta del Pla territorial de Mallorca que ha presentat el
Consell de Mallorca?
Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

RGE núm. 2152/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Reial Decret 5/2002. (Mesa de 29 de maig del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2153/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conseqüències del Reial Decret 5/2002, fixos-discontinus.
(Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2154/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conseqüències del Reial Decret 5/2002 a les Illes Balears.
(Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2155/02, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera,del Grup Parlamentari Socialista, relativa a excursions
turístiques comercials ilAlegals. (Mesa de 29 de maig del 2002).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
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.
A la vista dels projectes d'inversió publicitats per a Menorca
i Mallorca, quines són les inversions previstes en matèria de
suport a l'extensió i a la millora del transport públic a les illes
d'Eivissa i Formentera per al 2002?
Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

RGE núm. 2156/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions de la comissió mixta que estudia la situació
sanitària de Formentera. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2157/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a afirmacions
recollides en un document polític del PSIB. (Mesa de 29 de
maig del 2002).
RGE núm. 2158/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicació a ACO, CB dels menjadors escolars. (Mesa de 29
de maig del 2002).
RGE núm. 2159/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de
sortida d'un document de solvència financera. (Mesa de 29 de
maig del 2002).
RGE núm. 2160/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a signatures
falses a l'adjudicació del menjador del CP esmentat. (Mesa de
29 de maig del 2002).

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, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al president del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Incorporarà el projecte de llei de contenció del creixement
que està elaborant la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori la programació de llicències continguda a la
proposta de modificació de les Directrius d'Ordenació
Territorial finalment descartada?
Palma, a 29 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
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Palma, a 29 de maig del 2002.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Com valora el conseller de Treball el Reial Decret Llei
5/2002, de "medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección y mejora de la ocupabilidad", aprovat el 24 de maig
pel Consell de Ministres?
Palma, a 29 de maig del 2002.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears presentar al
Parlament les conclusions de la comissió mixta que estudia la
situació sanitària de Formentera?
Palma, a 14 de maig del 2002.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Com afecta el Reial Decret Llei 5/2002, de "medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección y mejora de
l a ocupabilidad", aprovat el 24 de maig pel Consell d e
Ministres, la figura dels fixos-discontinus?
Palma, a 29 de maig del 2002.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Comparteix el Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears
les afirmacions recollides en un document polític del PSIB en
relació que: "...La insuficiència dels contactes polítics entre les
forces del pacte de progrés ha derivat perillosament -tendència
que pot accentuar-se en el període electoral que ja arriba- en un
tancament progressiu a les pròpies àrees de gestió, arribant fins
i tot a proclamar obertament la seva prioritat, en relació amb els
recursos,enfront d'àrees gestionades per altres forces polítiques
...A"?

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Com pot afectar el Reial Decret Llei 5/2002 de "medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección y mejora de
la ocupabilidad", aprovat el 24 de maig pel Consell de
Ministres, les Illes Balears?
Palma, a 29 de maig del 2002.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura que
l'adjudicació a ACO, CB és nulAla de ple dret?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 29 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

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

Quines actuacions du a terme el Govern per tal d'evitar les
excursions turístiques comercials ilAlegals?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com explica l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura que
un document de solvència financera de l'empresa adjudicatària
dels menjadors escolars de Dineu, Petra i Vilafranca, de data 5
de febrer del 2001, tengui segell de registre de sortida de la seva
conselleria diversos dies abans de la data d'emissió del
certificat?
Palma, a 29 de maig del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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.
Quantes signatures falses hi ha a l'acta d'adjudicació del
servei de menjador del CP Es Cremat de Vilafranca de Bonany
en data 20 d'octubre?
Palma, a 29 de maig del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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RGE núm. 1956/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudis
científics que avalen la declaració de reserva marina de la
zona de ses Salines, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 1957/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
regeneració de platges, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 1958/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
experiències de regeneració de platges a les Illes Balears o
d'altres costes, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 1959/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció a
SEBIME per a l'Euro Bijoux, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 1960/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a benefici
obtingut per Fires i Congressos a l'exercici 2001, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 29 de maig del
2002).
RGE núm. 1961/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió dels
punts de primera venda de peix, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 29 de maig del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin ha estat el procediment d'adjudicació del menjador
escolar de Sineu a ACO, CB?
Palma, a 29 de maig del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1954/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració
de reserva marina de la zona de ses Salines, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 1955/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de
l'IMEDEA en relació amb la possibilitat d'extreure arena
davant ses Salines, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 29 de maig del 2002).

RGE núm. 1962/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
utilitzats per a la realització de les campanyes publicitàries del
Govern, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
29 de maig del 2002).
RGE núm. 1963/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de cada
campanya realitzada en relació amb l'impost turístic, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de maig
del 2002).
RGE núm. 1964/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes
de publicitat que s'han fet en relació amb l'impost turístic, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de maig
del 2002).
RGE núm. 2072/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la
carretera PM-111, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2073/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea,del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
del primer tram de la carretera PM-111, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 29 de maig del
2002).
RGE núm. 2074/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació
d'un nou projecte del primer tram de la carretera PM-111
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segons la legislació vigent, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2092/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort,del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei General Turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2093/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort,del Grup Parlamentari Popular, relativa a renúncia a
la modificació de la Llei General Turística, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de maig del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines raons han impulsat la declaració de reserva marina
de la zona de ses Salines, objecte d'estudi d'extracció d'arena per
a la regeneració de platges?

RGE núm. 2094/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi
experimentat a l'ordenació turística, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2095/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca de
pagament de l'impost turístic per part del 45% dels visitants de
temporada alta, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2096/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió del
gerent d'AVIBA en relació amb la col Alocació de les Illes
Balears en els mercats turístics, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2097/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort,del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
l'1,4% de la despesa turística, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2098/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió del
Sr. Miquel Vicens en relació amb l'increment de l'1,4% de la
despesa turística, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2099/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fiabilitat
del sistema d'analitzar la despesa turística, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2100/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres
d erivades del turisme nàutic i estrangers arribats en vols
nacionals, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2101/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comportament de la despesa turística durant l'any 2001, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de maig
del 2002).
RGE núm. 2102/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsions
de despesa turística per a l'any 2002, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 29 de maig del 2002).
Palma, a 29 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 17 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Coneix el Govern els informes d'IMEDEA respecte de la
possibilitat d'extreure arena de la mar enfront de la costa de ses
Salines?
Palma, a 17 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Ha fet la Conselleria d'Agricultura o algun altre organisme
del Govern algun estudi cient ífic que avali la declaració de
reserva marina de la zona de possible extracció d'arena a la
costa de ses Salines?
Palma, a 17 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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Quin sistema de regeneració de platges considera més adient
el conseller d'Agricultura?
Palma, a 17 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca suprimir els punts
de primera venda de peix de les confraries de pescadors?
Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Coneix el conseller d'Agricultura les experiències realitzades
de regeneració de platges a les Illes Balears o a d'altres costes?
Palma, a 17 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins criteris s'han utilitzat per a la realització de les
campanyes publicitàries del Govern en relació amb l'impost
turístic?
Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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 la Comissió
d'Economia.
Quina subvenció ha concedit la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria a SEBIME per a l'Euro Bijoux?
Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quin cost ha tengut cadascuna de les campanyes realitzades
en relació amb l'impost turístic?
Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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 dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quin benefici ha obtingut Fires i Congressos durant
l'exercici 2001?
Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quantes campanyes de publicitat s'han fet dins l'àmbit de les
Illes Balears i fora d'ell en relació amb l'impost turístic?
Palma, a 14 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
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Joan Flaquer i Riutort.

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 la Comissió
d'Ordenació del Territori.
S'estan fent les obres de la carretera PM-111 (PalmaValldemossa) d'acord amb el projecte que fou objecte
d'informació pública?
Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Ha renunciat el Govern de les Illes Balears a la modificació,
durant la present legislatura, de la Llei General Turística?
Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

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 diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació del Territori.
S'ha fet alguna modificació del projecte sotmès a informació
pública del primer tram de la carretera PM-111?
Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quin ha estat, des del punt de vista de l'ordenació turística,
i més concretament de la seva regulació, el canvi experimentat
durant la present legislatura?
Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació del Territori.
S'ha aprovat d'acord amb la legislació vigent algun projecte
modificat del primer tram de la carretera PM-111?
Palma, a 22 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la
possibilitat que aproximadament el 40% dels visitants de
temporada alta no paguin l'impost turístic per no allotjar-se a
establiments hotelers, tal com ha denunciat recentment el
president de l'Associació de Cadenes Hoteleres de les Illes
Balears?

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
En quina situació es troba l'anunciada modificació de la Llei
General Turística?
Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:

Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina opinió li mereixen a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme
les opinions del gerent d'AVIBA, Sr. Víctor Fernández, en el
sentit que "en dos anys, les Illes Balears han aconseguit
descolAlocar-se dels mercats?
Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
A què es refereix l'Hble. Sr. Conseller de Turisme quan diu
que l'anunci d'increment de la despesa turística en un 1,4% s'ha
d'entendre com una "tendència"?
Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
És cert que per a l'any 2001, i en relació a l'estudi sobre
despesa turística, es varen tenir en compte per primera vegada
les xifres derivades del turisme nàutic i els estrangers arribats a
l'illa a través de vols nacionals?
Palma, a 20 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin creu que ha estat realment el comportament de la
despesa turística durant l'any 2001?

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

Palma, a 20 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme
l'opinió del president del Foment de Turisme, Sr. Miquel
Vicens, en el sentit que l'executiu autonòmic pretén reescriure
la veritat en l'anunci d'un increment de l'1,4% de la despesa
turística?
Palma, a 21 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines previsions té el Govern de les Illes Balears en relació
amb la despesa turística per a l'any 2002?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina opinió li mereix l'opinió del Sr. Mauricio Beltran,
director de l'Institut Balear d'Estadística, en el sentit que el
sistema per analitzar la despesa turística de l'any 2001
encarregat per la Conselleria de Turisme, no gaudeix de
fiabilitat ja que es va modificar substancialment en relació amb
l'utilitzat per a l'any 2000?
Palma, a 14 de maig del 2002.

Palma, a 20 de maig del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2105/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes per tal d'establir guarderies als llocs de feina.
(Mesa de 29 de maig del 2002).

3558

BOPIB núm. 142 - 31 de maig del 2002

Palma, a 29 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

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 Ple.
En la línia de donar suport a les dones per a la seva
incorporació al món laboral, és indubtable la necessitat que els
poders públics articulin mesures per tal de conciliar la vida
laboral i la professional.
En aquest sentit, és necessari articularmesures encaminades
a ajudes les dones amb fills menors de tres anys, que han de
menester, per tal de poder fer feina, un servei de guarderia que
pugui encarregar-se dels seus fills mentre elles fan feina.
Aquesta situació és més evident en el cas de les dones que
manquen d'un contracte laboral i que tenen dedicacions
professionals autònomes, ja que, a diferència de les primeres,
que tenen un període d'excedència de quatre setmanes per
dedicar-se als nadons, en molts casos, no poden deixar de fer
feina més que els dies indispensables per tal de restablir-se
físicament.

RGE núm. 2013/02, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a llei bàsica d'ocupació, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 29 de maig del 2002).
RGE núm. 2103/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deduccions a l'IRPF per als naixements i les
adopcions de fills, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 de maig del
2002).
RGE núm. 2104/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deduccions a l'IRPF per facilitar les tasques no
remunerades a la llar, amb qualificació de tramitació davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 de maig del
2002).
Palma, a 29 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ja existeixen al nostre país experiències innovadores
d'empreses que han adequat les seves instalAlacions per tal
d'incorporar el servei de guarderia entre les prestacions que
ofereixen als seus treballadors, amb l'avantatge que instalAlant
el servei en el mateix centre de treball on fan feina les dones, la
coordinació del transport i de la recollida, una vegada finalitzat
el serveu, es veu facilitat i, a més, es fa possible, si n'és el cas,
l'alletament per part de la mare al seu fill.
És per aquestes raons que des del PP consideram la
necessitat que el Govern balear, amb competències en la
matèria, desenvolupi una política decidida de suport per a
aquestes dones que, bé al cap d'un mes des del part, bé de
manera immediata, i fins que els fills arribin als tres anys, que
és l'edat de la seva escolarització, han de menester un servei de
guarderia per als seus fills per tal de poder reincorporar-se a la
seva feina.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir i a convocar una línia d'ajudes destinada tant a
les empreses com als colAlegis professionals, per tal que puguin
constituir i oferir a les seves treballadores o a les seves
colAlegiades, un servei de guarderia per als fills menors de tres
anys, amb la finalitat d'ajudar-les a conciliar la seva vida
familiar amb la professional.
Palma, a 13 de maig del 2002.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El passat dia 16 d'abril, el Ministeri de Treball i Afers
Socials va presentar la proposta de mesures de reforma de la
prestació per desocupació i de la Llei bàsica d'ocupació.
Aquesta proposta representa una clara regressió en els drets
dels treballadors i una important passa enrera en el
desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació
transferides des de l'Administració de l'Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Les propostes que es formulen signifiquen una interferència
directa en les competències dels serveis públics autonòmics en
el disseny de les seves estratègies de suport a la recerca activa
d'ocupació de les persones desocupades, vinculades a la realitat
laboral de cada territori.
L'impacte a Balears de les reformes que es proposen, atesa
l'especificitat de l'estructura productiva amb un alt component
estacional i de treball eventual, signifiquen un clar
deteriorament de les relacions laborals i posen en perill el
manteniment dels actuals nivells de prestacions,en especialdels
fixos discontinus.
És per això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista presenta la proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a abstenir-se d'aprovar les mesures incloses al seu projecte de
reforma laboral, sense una negociació prèvia amb els agents
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socials i les comunitats autònomes que permeti arribar a un
acord sobre els canvis necessaris per a la millora de l'ocupació
i el suport als treballadors en la seva recerca de feina. En
qualsevol cas, aquests canvis no haurien d'anar orientats cap a
un deteriorament del sistema de prestacions per desocupació.

b) 30.050,61 euros anuals en tributació conjunta.
2. Si els fills nascuts o adoptats en el període impositiu
conviuen amb els dos progenitors i aquests presenten
declaracions individuals, l'import de la deducció es prorratejarà
per parts iguals a la declaració de cadascun.

2. El Parlament de les Illes Balears reclama el
desenvolupament efectiu del règim especial de Balears en la
seva globalitat i especialment del seu article 32, relatiu a la
regulació i protecció dels fixos discontinus.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els
agents socials a treballar conjuntament en la formulació de
propostes de millora de la protecció social de les persones en
atur i a reforçar els instruments públics de suport a les persones
en la seva recerca de feina i a la millora de les seves condicions
de treball, especialment pel que fa referència a la millora de la
formació professional dels treballadors.
Palma, a 21 de maig del 2002.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Per tal de reduir les despeses que suposa a una família el
naixement d'un fill i amb la finalitat d'ajudar econòmicament les
famílies amb menys recursos, tenint en compte que la comunitat
autònoma de les Illes Balears té competències sobre determinats
tributs iexercint el nostre dret a l'autogovern, proposem una
modificació de l'impost de la renda sobre les persones físiques
en elsentit que s'apliquin unes deduccions sobre la quota íntegra
autonòmica de 150,25 euros per cada fill nascut o adoptat en el
període impositiu.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
presentar una modificació de la Llei de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, aprovada alParlament de les
Illes Balears dia 18 de desembre del 2001, en el sentit següent:
De conformitat amb l'establert a l'article 13 un.1 r b) de la
Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l'Estat
a les comunitats autònomes i mesures fiscals complementàries,
s'estableix la deducció de 150,25 euros per cada fill nascut o
adoptat en el període impositiu i que convisqui amb el subjecte
passiu el darrer dia d'aquest (normalment el 31 de desembre de
cada any) a aplicar sobre la quota íntegra autonòmica de
l'impost de la renda de les persones físiques.
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Palma, a 8 de maig del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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 comissió.
Per tal d'ajudar la gent més necessitada, les persones que
tenen pocs recursos econòmics i que realitzen unes tasques a
casa seva no remunerades, a la vista que la comunitat autònoma
de les Illes Balears té competències sobre determinats tributs i
exercint el dret del no stre autogovern, considerem una bona
mesura aplicar unes deduccions sobre la quota íntegra
autonòmica de l'impost de la renda de les persones físiques.
Tindrà una deducció de 120,20 euros un dels cònjuges de la
unitat familiar que realitzi tasques a la llar no remunerades,
sempre i quan no arribin a uns mínims a la declaració de
l'impost de la renda de les persones físiques.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
presentar una modificació de la Llei de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, aprovada al Parlament de les
Illes Balears dia 18 de desembre del 2001, en el sentit següent:
De conformitat amb l'establert a l'article 13 un.1 r b) de la
Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l'estat
a les comunitats autònomes i mesures fiscals complementàries,
s'estableix la deducció de 120,20 euros a un dels cònjuges de la
unitat familiar per realitzar tasques no remunerades a la llar,
aquesta deducció s'aplica sobre la quota íntegra autonòmica de
l'impost de la renda de les persones físiques.
S'entendrà que un dels cònjuges realitza aquestes tasques
quan en una unitat familiar de les previstes a l'article 68, apartat
A, regla 1a, de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'impost
sobre la renda de les persones físiques, sols un dels membres
percebi rendiments de treball, de les activitats econòmiques o
imputacions de bases imposables d'entitats en règim de
transparència fiscal.
Seran requisits per al gaudi d'aquesta deducció:

Requisits i d'altres condicions per a l'aplicació d'aquesta
deducció:
1. Que la base imposable prèvia a la reducció per mínim
personal i familiar del subjecte passiu no superi els imports
següents:
a) 18.030,36 euros anuals en tributació individual.

1. Que la base liquidable general de la unitat familiar no
superi la quantitat de 12.020,24 euros.
2. Que cap dels membres de la unitat familiar no obtingui
rendiments íntegres per imputacions de rendes immobiliàries, ni
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3.17. INFORMACIÓ

del mobiliari en quantia superior a 300,51 euros, ni guanys o
pèrdues patrimonials.

Ordre de Publicació
3. Que tinguin dos o més descendents que donin dret a la
corresponent reducció per al càlcul del mínim familiar.
Palma, a 8 de maig del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

A)
Designació dels diputats que han de defensar davant del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
l'article 471 de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial,
RGE núm. 659/02.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de maig del 2002, a proposta del Molt Hble. Sr. President i
d'acord amb la Junta de Portaveus, conformement amb el que
estableix l'article 178 del Reglament de la Cambra, designà per
a la defensa davant del Congrés dels Diputats de la Proposició
de llei de modificació de l'article 471 de la Llei Orgànica
6/1985, del Poder Judicial, RGE núm. 659/02, aprovada en el
Ple de la Cambra, en sessió de dia 27 de maig d'enguany, els
diputats següents:

A)
RGE núm. 1995/02, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient.

Hble. Sra. Sofia Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista.
Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de maig del 2002, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté l'escrit de referència,
q ue solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per
tal d'informar sobre la creació d'un centre d'intercanvi d'aigua
agrària amb el títol de Banc d'Aigua Agrària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació

Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres.
Parlament de les Illes Balears

B)
RGE núm. 2106/02, de quatre diputats de la Comissió
d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
29 de maig del 2002, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per
tal d'informar sobre el viatge de la consellera Fernanda Caro als
Grans Llacs.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Anunci d'adjudicació d'un contracte d'obres
1. Entitat adjudicadora:
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 04/2002.
2. Tipus i objecte del contracte:
a) Tipus de contractes: Obres.
b) Descripció de l'objecte: Obres de climatització (2a fase)
per a les dependències de la Sala de Plens, biblioteca i despatx
annex, a l'edifici Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conqueridor, núm. 11 de Palma.
c) Butlletí i data de publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 134, de 22 de març del 2002 i BOIB núm. 39, de
30 de març del 2002.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: Urgent.
Procediment: Obert.
Forma d'adjudicació: Concurs.
4. Tipus de licitació:
Pressupost total de contracta: 168.496, 83 i (IVA inclòs).

BOPIB núm. 142 - 31 de maig del 2002
5. Adjudicació:
a) Data: 24 d'abril del 2002.
b) Contractista: Llabres Feliu Medi-Ambient, SL
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import: 161.366, 23 i.
Palma, a 22 de maig del 2002.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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