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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 20 de març del
2001, s'aprovà la Llei de cessió gratuïta a l'Ajuntament de
Palma de la titularitat del tram de l'enllaç de Cala Major-
Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer de Calvià, Cas Català,
terme municipal de Palma.

Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Projecte de llei de cessió gratuïta 

a l’Ajuntament de Palma 
del tram de l’enllaç de Cala Major-Illetes a la PM-1 

i la C-719, carrer Calvià, Ca’s Català, 
terme municipal de Palma

Exposició de motius

En virtut del que estableix el paràgraf 2n de l’article 42 de la
Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les cessions gratuïtes que per
taxació pericial excedeixen la quantitat de 150.000.000 pessetes
(cent cinquanta milions de pessetes) s'han de tramitar per llei.

Atès  que el tram objecte d’aquesta cessió gratuïta no és
necessari per a la xarxa de carreteres autonòmiques, se cedeix
a l’Ajuntament de Palma perquè formi part de la xarxa viària
municipal.

En aquesta cessió gratuïta concorre la utilitat pública
prevista a l’article 42 de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article únic

Se cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Palma la titularitat
del tram de l’enllaç de Cala Major-Illetes  a la PM-1 i la C-719,
carrer Calvià, Cas Català, TM Palma.

Import de la valoració:  198.355.619,-pessetes, IVA inclòs.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 27 de març del 2001.
El secretari primer:

Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 13 de març del
2001, s'aprovà la Proposició de llei de participació de les
comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea.

Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

Participació de les comunitats autònomes 
en el Consell de la Unió Europea

Exposició de motius

Des del 1986, data en què Espanya va ingressar a les
comunitats europees, successives reformes dels tractats
constitutius han ampliat el camp d'actuació de la Unió Europea
a la pràctica totalitat de matèries sobre les quals les comunitats
autònomes, d'acord amb la Constitució i els respectius estatuts
d'autonomia, tenen atribuïdes competències.

La Conferència per als Afers de les Comunitats Europees
fou constituïda com a element central del sistema de cooperació
entre l'Administració central i les autonòmiques. L'any 1994
adoptà l'Acord de participació de les comunitats autònomes en
els  assumptes comunitaris europeus a través de les
conferències sectorials. El pas del temps ha evidenciat
nombroses dificultats a l'hora d'executar el procediment previst
i, en definitiva, la seva aplicació ha estat escassa.

Més de deu anys després de l'adhesió a l'avui anomenada
Unió Europea, l'experiència adquirida en aquest període i sense
que consti cap impediment legal al respecte, fa aconsellable
procedir a articular vies que assegurin la plena participació
autonòmica en aquest àmbit.

L'article 203 del vigent Tractat de la Comunitat Europea
permet que la representació dels estats membres en el Consell
de la Unió Europea sigui assumida per persones distintes als
membres dels executius centrals, i en conseqüència, atorga
cobertura jurídica a la presència de representats autonòmics en
les delegacions de l'Estat davant el Consell de la Unió Europea.

Totes aquestes premisses, així com una àmplia consciència
de la necessitat de definir estructures i instruments que facin
factible l'exercici dels principis de cooperació i de lleialtat
institucional, i que superin el risc permanent de
desapoderament competencial de les comunitats autònomes a
favor de l'Estat, justifiquen el contingut d'aquesta llei.
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Article 1. Objecte de la llei.

Aquesta llei té per objecte establir els mecanismes de
participació de les comunitats autònomes en les delegacions de
l'Estat en el Consell de la Unió Europea i els seus òrgans
auxiliars, quan es tractin assumptes que afectin les
competències que aquestes tenen atribuïdes d'acord amb la
Constitució i els respectius estatuts d'autonomia.

Article 2. Principi d'informació obligatòria.

1. L'Administració de l'Estat té l'obligació de trametre a les
comunitats autònomes tota la informació de què disposi sobre
l'inici, oficial o no, d'un procediment decisori al si de la Unió
Europea.

2. Les comunitats autònomes que expressin formalment el seu
interès a l'Estat sobre algun procediment decisori als òrgans de
la Unió Europea, adquireixen el dret a rebre informació
immediata i completa per part de l'Administració de l'Estat,
sobre el desenvolupament d'aquest procediment.

3. En tot cas, les comunitats autònomes vénen sotmeses al
deure de confidencialitat sobre la informació rebuda.

Article 3. Dret de participació.

Les comunitats autònomes tenen el dret de participar en les
delegacions de l'Estat en els òrgans del Consell de la Unió
Europea, en els casos i les formes següents:

1. Quan els aspectes essencials d'un assumpte inclòs en l'ordre
del dia del Consell afectin les competències exclusives de les
comunitats autònomes, s'ha d'integrar en la delegació
espanyola un representant d'aquestes, que actuarà com a
membre de ple dret de la delegació.

2. Quan l'expedient comunitari afecti competències compartides
o concurrents de l'Estat i de les comunitats autònomes, s'ha
d'integrar en la delegació espanyola un representant
d'aquestes, que tendrà capacitat per intervenir en les
deliberacions, previ acord amb el cap de la delegació.

3. Quan l'expedient comunitari afecti exclusivament
competències reservades a l'Estat, i les comunitats autònomes
invoquin el seu interès, aquestes podran sol·licitar
motivadament al Govern la inclusió en la delegació espanyola
d'un representant autonòmic. Aquest representant no podrà
participar en les deliberacions de l'òrgan corresponent, llevat
que l'autoritzi expressament el responsable de la delegació.

Article 4. Posició negociadora.

Qualsevol que sigui la seva composició, la posició de la
delegació espanyola davant del Consell de la Unió Europea i
els  seus òrgans auxiliars reflectirà els acords assolits mitjançant
els  mecanismes interns de participació de les comunitats
autònomes en l'elaboració del dret i les polítiques comunitàries
europees.

Article 5. Instàncies de participació.

La participació de representants de les comunitats
autònomes es preveu en els següents òrgans del Consell de la
Unió Europea:

a) En el ple del Consell de Ministres de la Unió Europea.
b) En el Comitè de Representants Permanents.
c) En els Grups de Treball.

Article 6. Dels representants autonòmics.

1. Els representants autonòmics hauran de posseir com a mínim
el següent rang:

a) El representant en el Consell de Ministres haurà de gaudir
del rang de membre del Consell de Govern.

b) El representant en el Comitè de Representants
Permanents haurà de gaudir del rang d'alt càrrec.

c) El representant en els Grups de Treball haurà de ser alt
càrrec, funcionari o empleat públic autonòmic, o tècnic aliè a
l'Administració però amb caràcter d'especial mandatari per
aquesta funció.

2. Els representants de les comunitats autònomes en els òrgans
del Consell de la Unió Europea podran ser designats bé en les
corresponents  reunions de les conferències sectorials o dels
seus òrgans de suport, bé a través de qualsevol altre
mecanisme que garanteixi la possibilitat de participació de totes
les comunitats interessades.

Article 7. Caràcter de la participació dels representants
autonòmics.

1. Els representants de les comunitats autònomes en els òrgans
del Consell de la Unió Europea s'integraran com a membres de
ple dret en la delegació de l'Estat.

2. Els representants de les comunitats autònomes tindran accés
immediat a la informació prèvia i a la documentació referent a la
reunió, en els mateixos termes i condicions que la resta dels
membres de la delegació.

3. Els representants autonòmics actuaran en coordinació i
comptant amb  els mitjans adscrits als consellers especialitzats
de la representació permanent de l'Estat davant la Unió
Europea, on podran desplaçar, a costa de la comunitat
autònoma que ostenti la representació, personal propi a
l'objecte de garantir l'adequat compliment de les seves
responsabilitats.

4. Com a membres de la delegació de l'Estat, els representants
de les comunitats autònomes s'atendran a les instruccions que
emeti el responsable d'aquesta, i sostindran en tot cas la
posició adoptada per la delegació.

5. En la mesura que així ho permeti el dret comunitari i en els
supòsits en què es tractin  assumptes els aspectes essencials
dels quals afectin competències exclusives autonòmiques, els
representants  de les comunitats autònomes podran exercir la
direcció de les negociacions per als extrems afectats, sempre
d'acord amb el responsable de la delegació.
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6. Els representants de les comunitats autònomes hauran
d'informar la resta de comunitats del contingut de les reunions
dels òrgans del Consell.

7. Els representants de les comunitats autònomes hauran de
retre comptes de la seva actuació davant de la corresponent
conferència sectorial o òrgan de suport d'aquesta.

Article 8. De la Conferència per als afers relacionats amb les
comunitats europees.

1. La Conferència per als afers relacionats amb les comunitats
europees impulsarà, coordinarà i garantirà el funcionament dels
mecanismes que es preveuen en aquesta llei.

2. En el supòsit que no s'hagin dut a terme iniciatives en les
instàncies previstes, la Conferència per als afers relacionats
amb les comunitats europees podrà constituir-se com a fòrum
de debat entre l'Administració General de l'Estat i les de les
comunitats autònomes quant a la participació d'aquestes en els
treballs dels òrgans del Consell de la Unió Europea.

Disposició addicional primera.

1. La Conferència pels afers relacionats amb les comunitat
europees, en un termini màxim de sis mesos, comptadors des de
l'entrada en vigor d'aquesta llei, aprovarà una llista dels òrgans
on es tractin matèries que es puguin veure afectades per
aquesta llei i en els quals sigui factible incloure un representant
autonòmic a la delegació espanyola. Aquesta llista s'haurà
d'actualitzar periòdicament.

2. En un termini màxim de sis mesos la Conferència pels afers
relacionats amb  les comunitats europees formalitzarà un acord
on es preveurà el sistema d'elecció i de nomenament de
representants  autonòmics en les delegacions de l'estat, així com
les funcions que aquests hauran d'exercir.

3. En un termini màxim de sis mesos, la Conferència pels afers
relacionats amb les comunitats europees revisarà i adequarà al
contingut i a l'esperit d'aquesta llei els vigents mecanismes
interns de participació de les comunitats autònomes en
l'elaboració del dret i de les polítiques comunitàries.

Disposició addicional segona.

Quan un assumpte inclòs en l'ordre del dia d'una reunió dels
òrgans de Consell de la Unió Europea afecti competències o
interessos de tan sols algunes comunitats autònomes, la
participació prevista en aquesta llei correspondrà exclusivament
a les comunitats afectades.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin a
aquesta llei.

Disposició final primera.

L'Administració de l'Estat adoptarà, tant dins el seu àmbit
com davant de les institucions i òrgans de la Unió Europea i

dels seus estats membres, totes les mesures necessàries per a
una efectiva aplicació d'aquesta llei.

Disposició final segona.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Boletín Oficial del Estado.

A la seu del Parlament, 27 de març del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 20 de març del
2001, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
1242/01, relativa a millora de l'Administració per a una
atenció eficaç als ciutadans, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Balear a

elaborar, en el termini més breu possible, un Llibre Blanc per a
la millora de l’Administració pel que fa a una atenció eficaç als
ciutadans i la prestació d’un servei de qualitat."

A la seu del Parlament, 27 de març del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 13 de març del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4820/00, relativa a finançament de projectes
mediambientals de les comunitats autònomes a través de
l'impost sobre el rendiment de les persones físiques, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l’Estat perquè de la manera ajustada a dret que consideri
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oportuna, modifiqui les disposicions 20 i 22 de la Llei 54/99, de
29 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, i inclogui
la possibilitat que les ciutadanes i els ciutadans puguin decidir
que el 0.5239 del seu IRPF sigui gestionat directament pel
Govern Autònom on resideix per a executar projectes de
protecció mediambientals."

A la seu del Parlament, 20 de març del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 13 de març del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5461/00, relativa a eliminar la violència cap a les
dones, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"1.- El Parlament de les Illes Balears sol·licita al Govern de
l’Estat la necessitat urgent d’aprovar en el Parlament una Llei
integral contra la violència de gènere.”

 2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a
la creació d’una Delegació del Govern amb rang de Secretaria
d’Estat perquè coordini totes les actuacions que es posin en
marxa pels diferents Ministeris en temes de violència de
gènere."

A la seu del Parlament, 20 de març del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 13 de març del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5575/00, relativa a protecció ciutadana davant el
trànsit de vaixells amb propulsió o dotats d'armes nuclears,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

C)

"1.- El Parlament de les Illes Balears lamenta l’actitud de
submissió davant el govern britànic que ha tingut el govern
espanyol amb motiu de l’avaria del submarí nuclear Tireless,
així com la manca d’informació, tant d’un govern com de l’altre,
sobre els riscos a què es veia exposada la població de l’àrea de
Gibraltar. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
reclama al Govern espanyol que exigeixi al Govern britànic el
dret d’accés amb experts nuclears espanyols al reactor del

submarí així com al seu arsenal militar d’una manera periòdica
mentre durin els treballs de reparació o de posada fora de servei
del sistema de propulsió atòmica del Tireless.

 2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern espanyol a
dotar els ports de Balears on s’hagi comprovat històricament
l’existència de trànsit de vaixells amb propulsió nuclear o dotats
d’armes nuclears de Plans d’Emergència i protecció Civil que
valorin els riscos per a la població d’un accident nuclear.
Aquests Plans, en tot cas, han de ser coneguts pel Govern de
les Illes Balears i en l’òrgan de gestió dels Plans s’hi ha de
garantir la seva participació."

A la seu del Parlament, 20 de març del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 20 de març del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5638/00, relativa a protecció de la identificació
ECO i BIO per als aliments produïts d'acord amb tècniques
pròpies de l'agricultura ecològica, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

D)

"Les denominacions biològic i ecològic fa estona que estan
protegides per la Unió Europea, a través del Reglament 2092/91,
així com per Espanya (RD 1852/93). Només poden ser utilitzades
pels  productors inscrits en els registres oficials i que
compleixen la normativa. Malgrat això algunes marques
convencionals han col·locat en el mercat sota el reclam “Bio” o
“Eco” productes que no ho són.

Després d’anys de pressió del sector, el passat 24 d’agost va
entrar en vigor el Reglament CE 1804/99 que fa que les
indústries convencionals no puguin seguir fent servir les
denominacions “bio”, “biològic”, “eco”, “ecològic”, “orgànic”
i “biodinàmic”, en els seus productes si no estan controlats
pels organismes de certificació oficial.

L’única excepció la constitueixen aquelles marques registrades
abans de l’entrada en vigor del nou Reglament (només dues),
que tenen encara dret a ser comercialitzades fins a l’any 2006.

La inexistència tant a la UE com a Espanya d’una Agència
Alimentària fa que la qualitat alimentària depengui de les
Administracions inaplicades en la producció, representada a
Espanya per la FIAB (Federació Espanyola d’Indústries de
l’Alimentació i les Begudes) i no dels departaments relacionats
amb la salut pública i el medi ambient. Davant aquest buit legal,
i a la vista de l’entrada en vigor del nou Reglament citat,
algunes empreses agroalimentàries reclamen la liberalització del
terme Bio amb l’excusa que el manteniment de la possibilitat de
comercialització per a dues marques ja existents és
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“discriminatori” per a les que encara no fan frau. La pressió
d’aquestes empreses que no produeixen vertaders productes
ecològics està a punt d’aconseguir el seu objectiu, per quant el
Ministeri d'Agricultura, Pesca y Alimentació ha preparat ja un
avantprojecte de modificació del RD 1952/93 per permetre l’ús
del terme Bio per a aliments no produïts d’acord amb tècniques
d’agricultura ecològica.

Com ha vingut denunciant el Consell Regulador de
l’Agricultura Ecològica (CRAE), l’eventual aprovació d’aquest
nou Reial Decret contravindria la normativa europea i suposaria
un enorme retrocés en el camí de revertiment de l’agricultura
espanyola. Tot plegat, en un moment on els problemes de salut
i control de la seguretat alimentària estan més que mai a l’ordre
del dia.

És així com el Parlament de les Illes Balears, preocupat pel futur
de l’agricultura ecològica a l’Estat espanyol i per la seguretat
alimentària dels consumidors i consumidores, exigeix:

1.-  Que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i el
Govern de les Illes Balears convoqui el Consell Regulador de
l’Agricultura ecològica (CRAE) perquè, abans que es prengui
cap resolució, sigui consultat sobre qualsevol variació
normativa en matèria d’etiquetatge ecològic.

2.-  Que el Govern estatal i el Govern de les Illes Balears,
complint la normativa europea i espanyola en vigor, garanteixi
l’actual protecció dels prefixos Eco i Bio per als aliments
produïts d’acord amb tècniques d’agricultura ecològica."

A la seu del Parlament, 27 de març del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Interpel·lació RGE núm.
593/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern de les Illes Balears en relació amb el Pla
hidrològic.

Actuà com a interpel·lant l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Miquel
Nadal i Buades del G.P. Mixt, Hble Sr. Antoni Alorda i

Vilarrubias del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sra.
Mercè Amer i Riera del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Jaume Font
i la Sra. Margalida Rosselló.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 968/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar la
propagació de la febre aftosa. (BOPIB 83 de 2 de març del
2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 977/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i Ribas, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transferència de les
competències en matèria de justícia. (BOPIB 83 de 2 de març
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1086/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de l'expedient de cessió
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gratuïta dels terrenys de l'Hospital de Maó. (BOPIB 84 de 9
de març del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1087/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de l'expedient de cessió
gratuïta dels terrenys de l'Hospital d'Inca. (BOPIB 84 de 9 de
març del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1091/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tren-tramvia a Menorca
entre Ciutadella i Maó. (BOPIB 84 de 9 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1092/01,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compra de material per a la
realització del ferrocarril Inca-Manacor. (BOPIB 84 de 9 de
març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1093/01,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudis de viabilitat de les
línies ferroviàries Palma-Inca i Palma-Sóller. (BOPIB 84 de
9 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1088/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a opinió del Molt Hble. Sr.
President en relació a la situació de la casa del Sr. Boris
Becker. (BOPIB 84 de 9 de març del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1089/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compromís del Molt Hble.
Sr. President en relació al Camí de Can Duran a ses Cadenes.
(BOPIB 84 de 9 de març del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1083/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cánoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nova ubicació de la base
aèria militar de Son Sant Joan. (BOPIB 84 de 9 de març del
2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 954/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte educatiu de centre d'ensenyament
específic de les variants dialectals pitiüses. (BOPIB 83 de 2 de
març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1090/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a posada a disposició
dels administrats de les illes menors dels expedients
administratius amb tramitació a Mallorca. (BOPIB 84 de 9 de
març del 2001).

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 març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1084/01,

de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla hidrològic de les Illes
Balears. (BOPIB 84 de 9 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1085/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions hidrològiques.
(BOPIB 84 de 9 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1098/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta de Pla hidrològic
del PSOE. (BOPIB 85 de 16 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1099/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a debat anual sobre consells
insulars. (BOPIB 85 de 16 de març del 2001).

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



BOPIB núm. 87 - 30 de març del 2001 2075

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1100/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció de la nova seu
del Consell Insular de Menorca. (BOPIB 85 de 16 de març del
2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1313/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a documents de la gestió del
Fons Social Europeu. (BOPIB 85 de 16 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1316/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a minva en el nombre d'alts
càrrecs en el departament del conseller d'Educació i Cultura
respecte de governs anteriors. (BOPIB 85 de 16 de març del
2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1321/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cánoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement de la
llengua catalana dins de la Unió Europea. (BOPIB 85 de 16
de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1322/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a finançament generat pels
decrets de mínims a l'ensenyament secundari obligatori.
(BOPIB 85 de 16 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1320/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a segona fase del local de la
tercera edat de Llucmajor. (BOPIB 85 de 16 de març del
2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1094/01,
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de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions fetes pel Govern de les Illes
Balears en el patrimoni històric i artístic d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB 84 de 9 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1317/01,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proposta de traçat de la
prolongació del ferrocarril Palma-sa Pobla dins a Alcúdia.
(BOPIB 85 de 16 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Z)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

20 de març del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 1095/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a placa de l'estació depuradora d'Eivissa.
(BOPIB 84 de 9 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 de març del 2001, rebutjà la Proposició no de llei RGE

núm. 4820/00 del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei
de drogues. (BOPIB núm. 60 de 10 de novembre del 2000).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a tramitació directa i lectura única per a la

Proposició de llei RGE núm. 3819/00.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de març del 2001, s'aprovà per assentiment l'aplicació
del procediment de tramitació directa i lectura única per a la
proposició de llei de referència, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a participació de les
comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea
(BOPIB núm. 63, de 6 d'octubre del 2000).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a ajornament de les preguntes amb sol·licitud de

resposta oral davant ple RGE núm. 1090/01, 1084/01 i
1085/01.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de març del 2001, quedaren ajornades a petició del
Govern de les Illes Balears, les preguntes següents:

* RGE núm. 1090/01, de la diputada Hble. Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a posada a disposició dels administrats de les illes menors
dels expedients administratius amb tramitació a Mallorca
(BOPIB núm. 84, de 9 de març del 2001).

* RGE núm. 1084/01, de la diputada Hble. Sra. Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears (BOPIB núm. 84, de 9 de març
del 2001).
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* RGE núm. 1085/01, de la diputada Hble. Sra. Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions hidrològiques (BOPIB núm. 84, de 9 de març del
2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a tramitació directa i lectura única per al

Projecte de llei RGE núm. 563/01.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de març del 2001, s'aprovà per assentiment l'aplicació
del procediment de tramitació directa i lectura única per al
projecte de llei de referència, de cessió gratuïta a
l'Ajuntament de Palma de la titularitat del tram de l'enllaç de
Cala Major-Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer de Calvià, Cas
Català, terme municipal de Palma (BOPIB núm. 81, de 16 de
febrer del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a declaració institucional contra el racisme.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de març del 2001, fou aprovada per assentiment la
declaració institucional contra el racisme que es transcriu a
continuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Declaració institucional amb motiu del 
Dia internacional contra el racisme

“La declaració universal de Drets Humans, adoptada i
proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, a
la Resolució 217A, el 10 de desembre de 1948, va consagrar el
principi universal dels Drets Humans. En els seus articles 1 i 2
manifesta: 

‘Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i
drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de
comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

Tota persona té els drets i les llibertats proclamats en
aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe,

idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole,
origen nacional o social, posició econòmica, naixement o
qualsevol altra condició’.

Tots els éssers humans neixen iguals en dignitats i drets.
Tota doctrina de superioritat racial és, per tant, científicament
falsa, moralment condemnable, socialment injusta i perillosa i
no té cap justificació, segons les conferències internacionals 1
i 2, la Conferència regional de Teheran, la conferència regional
d’Estrasburg de les Nacions Unides.

Durant molt de temps la diversitat s’ha pres com una
amenaça i no com un do, i això ha expressat sovint el
menyspreu i el conflicte racial amb l’exclusió, la discriminació i
la intolerància. Hem de reorientar el nostre enteniment, trobar en
diversitat de races i cultures la possibilitat d’enriquir-nos
mútuament i comprendre que és l’intercanvi entre les grans
cultures i tradicions allò que propiciarà un segle XXI de
tolerància i pau.

Resolts sense cap reserva a redoblar esforços per combatre
el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i les formes
connexes d’intolerància, donant a aquesta lluita l’atenció
prioritària que mereix; decidits a fer del segle XXI el segle dels
drets humans i el gaudi de l’autèntica igualtat d’oportunitats i
de tracte de totes les persones; units en un compromís i
renovada voluntat política, el Parlament de les Illes Balears, per
unanimitat de tots els grups polítics, adopta els següents
acords i compromisos:

Desenvolupar l’activitat institucional i social tenint sempre
presents  els drets universals inherents a les persones,
indistintament de la raça, color, nacionalitat, ètnia o llinatge.

Promoure a l’àmbit de la seva actuació una cultura basada
en la tolerància, la igualtat de les persones, l’intercanvi de
cultures i tradicions de les distintes races, ètnies, nacionalitats
i pobles.

Incentivar plans d’igualtat i contra la discriminació a totes
les persones dependents de l’àmbit de la representació
institucional que ostenten, sigui quin sigui el seu origen, raça,
confessió religiosa o ètnia.

Lluitar contra l’exclusió social i la marginació, en particular
garantint la igualtat d’accés a l’educació, la sanitat, la cultura,
l’ocupació i l’habitatge a totes les persones que visquin a
Espanya.

Fomentar una cultura basada en la tolerància, el respecte de
la diversitat racial, ètnica, cultural i lingüística de totes les
persones, i de la promoció i protecció dels valors democràtics,
que són fonamentals per aturar l’avanç del racisme, la
discriminació racial i la xenofòbia.

Saludar els treballs  preparatoris de la Conferència Mundial
contra el racisme organitzada per les Nacions Unides a celebrar
a Durban, Sud-Àfrica, dels dies 31 d’agost al 7 de setembre.”
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març del 2001,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
826/01, relativa a suport a la Federació Balear de
Kickboxing, i quedà aprovada per unanimitat la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Cultura, Educació i Esports a:

a) Prendre les mesures adients respecte al conflicte existent
entre les federacions autonòmiques de Kickboxing i la
Federació Espanyola (F.E.K), per tal que es depurin les
responsabilitats  que puguin resultar de la gestió i conducta del
President de la F.E.K.

b) Facilitar la integració immediata dins la Federació Espanyola
de Kickboxing (F.E.K.) de les federacions autonòmiques
legalment reconegudes pels seus respectius governs
autonòmics.

c) Revisar el procés d'inscripció, constitució de la F.E.K. i
l'aprovació i contingut de les normes estatutàries i
reglamentàries de la F.E.K."

A la seu del Parlament, 22 de març del 2001.
La secretària:
Maria Antònia Valdell I Ferrer.
La vicepresidenta en funcions de presidenta:
Margalida Capó i Abrines.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de març del 2001, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3827/00,
relativa a sol·licitud al Ministeri de Foment de finançament
per a inversions ferroviàries, i quedà aprovada per
assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a formalitzar el seu compromís de participació en el finançament
de les inversions ferroviàries que escometi el Govern de les Illes
Balears."

A la seu del Parlament, 21 de març del 2001.
El secretari:
Miquel Ramon i Juan.
La presidenta:
Catalina Mercè Amer i Riera.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 652/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratificació complementària com a indemnització
per jubilació. (BOPIB núm. 82 de 23 de febrer del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 653/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incompliment dels compromisos que figuren a la
memòria dels pressuposts de la secció 13. (BOPIB núm. 82 de
23 de febrer del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 654/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
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relativa a criteris de territorialització de les inversions per a
l'exercici 2001. (BOPIB núm. 82 de 23 de febrer del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març del 2001,
debaté la Pregunta RGE núm. 905/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferència a l'Ajuntament de Santanyí. (BOPIB
núm. 83 de 2 de març del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de març del
2001, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 825/01, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la participació del
Govern de les Illes Balears en la futura fundació del Teatre
Principal de Maó. (BOPIB núm. 83 de 2 de març del 2001).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre les previsions i els objectius
del Govern en relació amb el pla o plans de transports (RGE
núm. 917/01).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 21 de març del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, qui informà sobre el tema
de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre el desenvolupament i els resultats de la Ia mostra de FP
(RGE núm. 1175/01).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de març del
2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, d'acord amb els articles 111 i 125
i següents del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 1522/01, del Consell Insular de
Menorca, relativa a designació de seu dels jutjats social i
penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca.

Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 Rosa Salord Oleo, secretària accidental del Consell Insular

de Menorca,

CERTIFIC: Que el Ple d'aquest consell insular, en sessió
ordinària de 19 de març del 2001, adoptà, entre d'altres, l'acord
següent:

Sisè.- Proposició de llei de designació de la seu dels jutjats
penal i social a l'illa de Menorca (urgència).

Declarada la urgència de l'assumpte per unanimitat, es dóna
compte de la proposició de llei de referència que presenten tots
els  grups polítics que integren la corporació del Consell Insular
de Menorca, i que diu:

"Atesa la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i
planta judicial, la qual estableix que la determinació de la
seu dels jutjats Penal, Contenciós Administratiu, Social i de
Menorca, amb jurisdicció inferior o superior a la província,
s'haurà d'efectuar mitjançant llei aprovada per la Comunitat
Autònoma.

Atès que el legislador autonòmic de les illes Balears no ha
regulat, a hores d'ara, la determinació de les seus dels jutjats
Social i Penal amb jurisdicció a tots els partits judicials de
l'illa de Menorca, segons la facultat reconeguda a l'article
26.2 de l'estatut d'autonomia de les illes Balears, propòs al
Ple l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar la Proposició de llei de designació de la seu
dels jutjats Social i Penal amb jurisdicció a tots els partits
judicial de l'illa de Menorca a Maó i Ciutadella
respectivament d'acord amb el text que es descriu a l'annex 1.

Segon.- Remetre aquesta Proposició de llei a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears per a la seva tramitació
parlamentària i designar els consellers que figuren a l'annex
2 perquè defensin la Iniciativa del Consell al Parlament."

Sotmesa a votació la transcrita proposició, juntament amb els
seus annexos, la presidenta, a la vista del seu resultat, declara
adoptat per unanimitat el següent acord:

Primer. Aprovar la proposició de llei de designació de la seu
dels jutjats Social i Penal amb jurisdicció a tots els partits
judicials  de l'illa de Menorca a Maó i Ciutadella, respectivament,
d'acord amb el text que es descriu a l'annex 1.

Segon.  Remetre aquesta proposició de llei a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears per a la seva tramitació
parlamentària i designar els consellers que figuren a l'annex 2
perquè defensin la iniciativa del Consell al Parlament.

Maó, 20 de març del 2001.
La presidenta accidental:
Carme Garcia i Querol.

Proposició de llei de designació de seu dels jutjats Social i
Penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca

Exposició de motius.

La comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 55 de l'Estatut d'Autonomia, la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, i la disposició transitòria primera de la Llei 37/1999,
de 28 d'octubre, de modificació parcial de la Llei 28/1988, de 28
de desembre, de demarcació i planta judicial, pot fixar,
mitjançant llei, les seus dels jutjats Penal, Contenciós
Administratiu, Social i de Menorca, amb jurisdicció inferior o
superior a la província.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té la voluntat de
fixar la seu dels jutjats Social i Penal amb  jurisdicció a tots els
partits judicials de l'illa de Menorca tal com estableixen les
normes que s'han citat en el paràgraf anterior.

Article 1.

De conformitat amb  el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, i tal com reconeix la
disposició transitòria primera de la Llei 37/1999, de 28 d'octubre,
la seu del Jutjat Social número 1, amb jurisdicció en els partits
judicials  de Maó i Ciutadella, serà a la capital del partit judicial
de Ciutadella.

Article 2.

De conformitat amb el que disposa la Llei 38/1988, de 28 de
desembre, de demarcació i planta judicial, i tal com reconeix la
disposició transitòria primera de la Llei 37/1999, de 28 d'octubre,
la seu del Jutjat Penal número 1, amb jurisdicció en els partits
judicials de Maó i Ciutadella, serà a la capital del partit judicial
de Maó.

Disposició final única.

La present llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1267/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al debat sobre les memòries de gestió
corresponents a l'any 1998, de les competències assumides
pels consells insulars.

Palma, a 27 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
A)

D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat sobre les memòries de gestió
corresponents  a l'any 1998, de les competències assumides pels
consells insulars.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que els consells
insulars han exercit, al llarg de l'any 1998, les competències en
les matèries d'urbanisme, habitabilitat, règim local, informació
turística, serveis  socials i assistència social, inspecció tècnica,
cultura i patrimoni històric, esports, activitats classificades i
parcs aquàtics, ordenació turística, tutela, acolliment i adopció
de menors, acomplint el que disposa la legislació vigent.

2. El Parlament de les Illes Balears lamenta el retard en el debat
relatiu a les memòries anuals de les competències assumides
pels  consells insulars, a causa especialment de la tardança de
la comunicació del Govern de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la comunicació
sobre la gestió de les competències transferides als consells
insulars no inclogui cap valoració respecte dels nivells i de la
qualitat de les funcions i els serveis prestats, tal com es preveu
a l'article 36-b de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells
insulars.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta que la comunicació
del Govern de les Illes Balears sobre la gestió de les
competències transferides als consells insulars no inclogui cap
resposta de mesures per millorar la prestació dels serveis i de
les funcions dels consells insulars corresponents a les
competències transferides tal com ho possibilita l'article 36-b de
la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

5. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars
perquè facin constar en la redacció de les seves memòries
anuals l'existència de duplicitat competencial en relació amb les
matèries transferides, si n'és el cas.

6. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars
perquè facin constar en la redacció de les seves memòries
anuals  l'existència o no d'equilibri pressupostari entre les
quantitats  rebudes i els costs òptims consumits pel seu exercici.

7. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars
perquè facin constar en la redacció de les seves memòries les
estadístiques d'evolució dels expedients al llarg dels anys des
del moment de l'assumpció de la competència.

8. El Parlament de les Illes Balears insta els  consells insulars a
incorporar en la redacció de les seves memòries uns indicadors
que permetin valorar les millores quant a eficàcia de
l'administració, disminució del temps de tramitació, economia
processal i incorporació de noves tecnologies en la gestió de
les competències assumides.

9. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars a
incorporar en la redacció de les seves memòries uns indicadors

d'incorporació del factor ambiental en la gestió de les
competències assumides.

Palma, a 9 de març del 2001.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.8. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1571/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les guarderies
i escoles infantils (0 a 3 anys). (Mesa de 28 de març del
2001).

Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els  articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb les guarderies i
escoles infantils (de 0 a 3 anys).

El Grup Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes
Balears sobre la política del Govern de les Illes Balears en
relació amb les guarderies i escoles infantils (de 0 a 3 anys).

Palma, a 22 de març del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1525/01, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la Interpel·lació RGE núm. 593/01, relativa a
política del Govern en relació amb el Pla hidrològic. (Mesa
de 28 de març del 2001).

Palma, a 28 de març del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  Popular
presenta, subsegüent a la Interpel·lació RGE núm. 593/01,
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relativa a la política del Govern de les Illes Balears en relació
amb el Pla hidrològic, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears reprova el vot en contra emès
pel representant del Govern de les Illes Balears en relació amb
el dictamen de la Comisión Nacional del Agua sobre el projecte
de Pla hidrològic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la reconsideració de la seva postura sobre la
instal·lació de dessaladores als municipis d'Andratx, Ciutadella
i Santa Eulàlia, atesa la postura favorable a aquestes efectuada
pels municipis esmentats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central que
en el termini més breu possible, procedeixi a l'aprovació, en el
si del Consell de Ministres, del Pla hidrològic de Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central i el
Govern de les Illes Balears a la signatura del protocol
d'inversions a Balears en matèria hidràulica.

Palma, a 20 de març del 2001.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 1517/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de salubritat de l'hostal Sayonara. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1518/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió del Teatre Principal de Maó. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1519/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l'ús de materials reciclables i no contaminants.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 28
de març del 2001).

RGE núm. 1520/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conservació de la xarxa de carreteres de Menorca.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 28
de març del 2001).

RGE núm. 1521/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de
nova construcció a la xarxa de carreteres de Menorca.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 28
de març del 2001).

RGE núm. 1617/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultat
de l'aplicació de la Llei REB. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1618/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 28 de
març del 2001).

RGE núm. 1619/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a raons d'unes diligències. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1620/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llocs de feina. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1621/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paraules pronunciades per la consellera de Sanitat en relació
amb l'adquisició d'un electroxhock. (Mesa de 28 de març del
2001).

RGE núm. 1622/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i  Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interrogatori efectuat pel cap de Departament de Funció
Pública. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1623/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i  Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nous interrogatoris a treballadors públics. (Mesa de 28 de
març del 2001).

RGE núm. 1624/01, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reparació
de l'estacionament situat al final del Moll de Ribera de Sant
Antoni de Portmany. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1625/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència del representant sindical a l'interrogatori a una
empleada del Codefoc. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1626/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interrogatori a una funcionària del Codefoc. (Mesa de 28 de
març del 2001).

RGE núm. 1627/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trobada
de cases regionals. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1628/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi de nom del
PORN de Cala d'Hort. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1629/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes incloses al
PORN d'es Vedrans. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1630/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a



BOPIB núm. 87 - 30 de març del 2001 2083

participació dels Consells de Menorca i d'Eivissa i
Formentera en el festival "Teatres del Món". (Mesa de 28 de
març del 2001).

RGE núm. 1631/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de
publicitat institucional. (Mesa de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1632/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de
publicitat institucional. (Mesa de 28 de març del 2001).

Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Sanitat en
relació a les condicions de salubritat en les quals es troba
l'edifici de l'hostal Sayonara de Palma?

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Habilitarà enguany el Govern de les Illes Balears alguna
partida per a la gestió del Teatre Principal de Maó?

Palma, a 9 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures de foment de l'ús de materials reciclables i
no contaminants ha dut a terme la Conselleria de Medi
Ambient?

Palma, a 7 de març del 2001.
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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quines obres de conservació pensa contractar el Govern, a
càrrec del seu pressupost, d'aquí a la transferència d'aquesta
competència al Consell Insular?

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quines obres de carreteres pensa contractar el Govern, a
càrrec del seu pressupost, per a obres de construcció, d'aquí a
la transferència d'aquesta competència al Consell Insular?

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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 conseller d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta oral davant Ple.

Quin resultat ha tingut l'aplicació a la nostra comunitat
autònoma de la Llei de règim especial de les Illes Balears (REB)?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud
de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions ha fet el Govern de les Illes Balears
perquè es doni compliment a la Llei de règim especial de les
Illes Balears?
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Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

Quines són les raons per les quals el conseller d'Interior ha
obert unes diligències a la Sra. Raimunda Roig Escandell,
persona que treballa al servei de la comunitat autònoma de les
Illes Balears?

Palma, a 27 de març del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

Quin era el lloc de feina de la Sra. Raimunda Roig Escandell
durant els anys 1998 i 1999 i on prestava realment els seus
serveis?

Palma, a 27 de març del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Per què no ha desmentit la consellera de Sanitat les paraules
que el Diari de Mallorca va posar en boca seva dia 18 de març
del 2001, "quan vaig arribar a la conselleria vaig trobar una
sol·licitud per adquirir un electroshock. Evidentment, vàrem dir
que no", i que sens dubte mai no va dir?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Continua, el Sr. Conseller de Presidència, pensant que
l'interrogatori efectuat el passat dia 22 de març a una
treballadora del CODEFOC per part del cap de Departament de
Funció Pública, va ser una "charla amistosa"?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Considera el conseller de Presidència, apropiat que es
produeixin nous interrogatoris a d'altres treballadors públics en
les mateixes condicions que el que es va efectuar a una
treballadora del CODEFOC per part del cap de Departament de
Funció Pública el passat 22 de març?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears reparar
l'estacionament situat al final del Moll de Ribera de Sant Antoni
de Portmany?

Palma, a 23 de març del 2001.
El diputat:
Pere Palau i Torres.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.
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Considera adequat, l'Hble. Sr. Conseller de Treball, que es
negàs l'assistència d'un representant sindical a l'interrogatori a
què es va sotmetre a una empleada del CODEFOC?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Treball
l'interrogatori de més de quatre hores a què es va sotmetre a
una treballadora del CODEFOC?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de la Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

Per quin motiu no s'ha celebrat, fins a la data, la tradicional
"trobada de cases regionals"?

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Per quins motius la Conselleria de Medi Ambient ha canviat
el nom del PORN de Cala d'Hort pel d'es Vedrans?

Palma, a 22 de març del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quines vendes inclouen parcialment o totalment el PORN
d'es Vedrans?

Palma, a 22 de març del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

De quina manera participen els Consells de Menorca i
d'Eivissa i Formentera en el festival "Teatres del Món",
promogut per la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 14 de març del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern acomplir el pacte d'aprovar i
presentar al Parlament una llei de publicitat institucional?

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

El pacte d'aprovar i presentar al Parlament una llei de
publicitat institucional, es refereix només al Govern o també
regularà la dels consells insulars, empreses públiques i d'altres
institucions que pertanyen a la comunitat autònoma?
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Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

3.12. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1572/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació
a Menorca del pla d'ús d'aigües depurades per a reg
agrícola, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 28 de març del 2001).

RGE núm. 1573/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
per potenciar la indústria agroalimentària de Menorca, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 28 de
març del 2001).

RGE núm. 1574/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
a Menorca per al condicionament de camins rurals, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 28 de
març del 2001).

RGE núm. 1575/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
obres d'electrificació rural, pla verd, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 28 de març del 2001).

Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quan creu el conseller d'Agricultura que podrà presentar a
Menorca el Pla d'ús d'aigües depurades que, després de la
depuració terciària, sigui d'aplicació per a reg agrícola?

Palma, a 21 de març del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quines inversions té previstes la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria per tal de potenciar la indústria
agroalimentària a Menorca?

Palma, a 21 de març del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quines inversions ha fet la Conselleria d'Agricultura a
Menorca en el condicionament de camins rurals des del mes
d'agost del 1999 fins a data d'avui?

Palma, a 21 de març del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quan s'iniciaran les obres del projecte d'electrificació rural
de la zona del Pla Verd, de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 21 de març del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1537/01, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a segell dedicat a la figura de Mossèn Alcover. (Mesa
de 28 de març del 2001).

Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
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Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès que enguany es  compleix el centenari de la publicació
de la Lletra de Convit signada per Mossèn Antoni Maria
Alcover.

Atès  que la Universitat de les Illes Balears proposa de
commemorar l'Any Mossèn Alcover i ha elaborat i publicat una
nova lletra de convit que s'anomena Lletra de Convit 2001 amb
l'objectiu de mobilitzar la societat envers la defensa de la
llengua catalana.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tractada en el Ple de
la Cambra:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat  a
emetre un segell dedicat a ressaltar gràficament la figura de
Mossèn Alcover i que els textos siguin redactats en llengua
catalana.

Palma, a 21 de març del 2001.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4913/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a persones
contractades amb càrrec als projectes d'inversió immaterial
de la Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm. 72 d'1 de
desembre del 2000).

* Maties Rebassa Beltran
Titulació: Biòleg.
Forma de provisió: Contracte administratiu.
Funcions: Donar suport a la planificació de l'educació ambiental
en equipaments.
Remuneració: 2.017.880 pessetes.
Projecte d'inversió: Promoció i Educació Ambiental 1997-98-99-
2000.

* Natalia Martí Sastre
Titulació: Biòloga.
Forma de provisió: Contracte administratiu.
Funcions: Funcionament de l'Aula de la Mar.
Remuneració: 3.373.524 pessetes.
Projecte d'inversió: Promoció i Educació Ambiental 1997-98-99-
2000.

* Mª del Carmen Rodríguez García.
Titulació: Pedagoga.
Forma de provisió: Contracte administratiu.
Funcions: Assessorar i avaluar el funcionament i l'efectivitat
dels programes d'Educació Ambiental.

Remuneració: 3.423.524 pessetes.
Projecte d'inversió: Promoció i Educació Ambiental 1997-98-99-
2000.

* Mª Cecilia Ribas Ginard.
Titulació: Auxiliar administrativa.
Forma de provisió: Contracte administratiu.
Funcions: Tasques administratives i d'arxiu generades pel
funcionament del Servei.
Remuneració: 2.158.510 pessetes.
Projecte d'inversió: Promoció i Educació Ambiental 1997-98-99-
2000.

* Aina Obrador Barbero.
Titulació: Biòloga.
Forma de provisió: Oferta genèrica.
Funcions: Funcionament de l'Aula Mòbil.
Remuneració: 1.518.831 pessetes.
Projecte d'inversió: Promoció i Educació Ambiental 1997-98-99-
2000.

* Liberto Santana García.
Titulació: Conductor.
Forma de provisió: Oferta genèrica.
Funcions: Desplaçaments i manteniment de l'Aula Mòbil.
Remuneració: 1.507.937 pessetes.
Projecte d'inversió: Promoció i Educació Ambiental 1997-98-99-
2000.

* Rafael Medrano Muñoz.
Titulació: Geògraf.
Forma de provisió: Oferta genèrica.
Funcions: Tasques pròpies per la Mobilitat Sostenible..
Remuneració: 2.112.418 pessetes.
Projecte d'inversió: Mobilitat 2000.

Palma, 15 de febrer del 2001.
El director general de Mobilitat i Educació Ambiental:
Salvador Miralles i Valero.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4915/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a grau
d'execució dels projectes elaborats per la Direcció General
d'Educació Ambiental. (BOPIB núm. 72 d'1 de desembre del
2000).

Durant l'exercici 2000, els projectes d'inversió immaterial
elaborats per la Direcció General de Mobilitat i Educació
Ambiental han estat els següents:

1. Organització del Fòrum d'Educació Ambiental de les Illes
Balears i elaboració de l'Estratègia Balear d'Educació Ambiental
(bianual 2000-2001). Grau d'execució: cent per cent.

2. Projecte d'inversió general plurianual "Mobilitat 2000-2001".
Grau d'execució: 77,89%.

3. Projecte d'inversió general plurianual "Promoció i Educació
Ambiental 97-98-99-2000. Grau d'execució: 79,86%.
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Palma, 26 de febrer del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5637/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a residents a les
finques de Binifaldó i Ca s'Amitger. (BOPIB núm. 75 de 22 de
desembre del 2000).

Les persones que han residit, des de l'any 1995, a les
finques de Binifaldó i de Ca s'Amitger, són quatre, censades a
Manut: Sr. Antonio Gómez Pérez, Sra. Gloria Bermejo Sánchez,
Sra. Tamara Gómez Bermejo i Sra. Laura Gómez Bermejo.

Palma, 19 de març del 2001.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 497/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a
quantitats percebudes pel Sr. Felio Morey en concepte de
liquidació del contracte o indemnització. (BOPIB núm. 80 de
9 de febrer del 2001).

El Sr. Felio Morey Covas va rebre de Parcbit
Desenvolupament, SA la quantitat de 3.039.486 pessetes (tres
milions trenta-nou mil quatre-centes vuitanta-sis), en concepte
de liquidació i quitança.

Palma, 2 de març del 2001.
El conseller d'Innovació i Energia:
Príam Villalonga Cerdà.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 599/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a convenis que ha
signat la Conselleria de Benestar Social amb federacions,
clubs o entitats esportives de Balears l'any 2000. (BOPIB núm.
81 de 16 de febrer del 2001).

La Conselleria de Benestar Social no ha signat cap conveni
amb clubs o entitats esportives i únicament ha signat convenis
amb les federacions esportives de les Illes Balears que es
relacionen a continuació:

* Acord de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social
del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear de Vela per
al desenvolupament del XXXI Trofeu SAR Princesa Sofia de
vela. Import: 4.500.000 pessetes.

* Acord de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social
del Govern de les Illes Balears i la Federació de Gimnàstica de
les Illes Balears per al desenvolupament del Campionat
d'Espanya individual d'aeròbic. Import: 2.500.000 pessetes.

* Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar
Social del Govern de les Illes Balears i la Federació Balear
d'activitats subaquàtiques per a l 'organització i
desenvolupament del X Campionat del món de natació amb
aletes. Import: 5.000.000 pessetes.

Palma, 28 de febrer del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 600/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a contribució
econòmica del Govern balear a les illes Pitiüses durant l'any
2000. (BOPIB núm. 81 de 16 de febrer del 2001).

La contribució econòmica que ha fet la Direcció General
d'esports  de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les
Illes Balears, durant l'any 2000, en activitats esportives de l'illa
d'Eivissa i Formentera, ha estat de 27.586.878 pessetes.

Palma, 28 de febrer del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 601/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a contribució que ha
fet el Govern balear en activitats esportives de Mallorca.
(BOPIB núm. 81 de 16 de febrer del 2001).

La contribució econòmica que ha fet la Direcció General
d'Esports de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les
Illes Balears, durant l'any 2000, en activitats esportives a l'illa de
Mallorca, ha estat de 98.460.493 pessetes.

Palma, 28 de febrer del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 602/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a contribució
econòmica del Govern balear en activitats esportives a
Menorca. (BOPIB núm. 81 de 16 de febrer del 2001).

La contribució econòmica que ha fet la Direcció General
d'Esports de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les
Illes Balears, durant l'any 2000, en activitats esportives a l'illa de
Menorca, ha estat de 36.994.225 pessetes.

Palma, 28 de febrer del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1549/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença urgent de
l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença urgent
de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i Energia, davant la
Comissió  d'Economia, per tal d'informar sobre les
al·legacions que s'han presentat al projecte del Pla director
sectorial energètic i les previsions del Govern en relació amb
la seva aprovació i execució.

Així mateix, d'acord amb l'establert en la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries
no legislatives, situar la sol·licitud de compareixença de
referència, al davant de les iniciatives del mateix tipus que el
Grup Parlamentari Popular tengui a la mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1576/01, de quatre diputats membres de la

Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió  de Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar
sobre la propera convocatòria d'oposicions per accedir als
cossos docents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1577/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al

Grup Parlamentari Popular, relatiu a sol·licitud de
compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença urgent
de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el brutal interrogatori a què va ser sotmesa una treballadora
del CODEFOC el passat dijous 22 de març.

Així mateix, d'acord amb l'establert en la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries
no legislatives, situar la sol·licitud de compareixença de
referència, al davant de les iniciatives del mateix tipus que el
Grup Parlamentari Popular tengui a la mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 1578/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre
l'avantprojecte de llei de biodiversitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 1551/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relatiu a sol·licitud que la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, adopti l'acord de
recaptar la presència del director de RTVE a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 43.3 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita que la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el president
del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del
director de RTVE a les Illes Balears, per tal d'informar sobre
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el cessament de la corresponsal de RTVE a Menorca, Sra.
Esther Mascaró.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 1559/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió  de Cultura, Educació i  Esports, per tal d'informar
sobre l'any europeu de les llengües.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a canvi de tramitació per a la Proposició no de

llei RGE núm. 903/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de març del 2001, a la vista de l'escrit RGE núm.
1526/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà
que la proposició no de llei de referència, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a una càtedra Francesc
de Borja Moll (publicada en el BOPIB 83, de 2 de març del
2001) passi a tramitar-se davant el Ple de la Cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) Relativa a comissió avaluadora de la convocatòria d'una
beca de formació en el Servei de Bibilioteca del Parlament de
les Illes Balears.

La comissió avaluadora, a què fa referència la base
cinquena de les reguladores de la convocatòria esmentada
(BOPIB núm. 83, de 2 de març del 2001) serà integrada per:

* Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.

* Hble. Sr. Joan Buades i Beltran.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

* Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sra. Esperança Munar i Pasqual.

* Sra. Maria Perelló i Mas.
Suplent: Sra. Yvonne Sabaté i Beltran.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a comissió tècnica de valoració de la

convocatòria per al proveïment dels llocs de treball vacants
a la plantilla orgànica de la Cambra, mitjançant concurs de
mèrits i lliure designació.

La comissió avaluadora, a què fa referència la base
cinquena de les reguladores de la convocatòria esmentada
(BOPIB núm. 86, de 23 de març del 2001) serà integrada per:

* President: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.

* Secretari: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sra. Esperança Munar i Pasqual.

* Hble. Sra. Francisca Bennàssar i Tous.
Suplent: Joan Buades i Beltran.

* Sr. Francesc Jiménez i Bestard.
Suplent: Sr. Miquel Montserrat i Bibiloni.

* Sr. Gabriel Tous i Bauzá.
Suplent: Sr. Pere Femenia i Roig.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

C)
Relativa a resolució de Presidència de nomenament del Sr.

Jaume Alós i Calafat, com a funcionari de carrera del cos
d'auxiliars administratius del Parlament de les Illes Balears.

Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 7 de
febrer del 2001, aprovà la convocatòria per a la provisió per
oposició i promoció interna d'accés a cossos del mateix grup
funcionarial, d'una plaça vacant al cos d'auxiliars administratius
del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de funcionari de
carrera, del grup D i nivell de complement de destinació 16.

Atès  que les bases d'aquesta convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, núm. 81, de
16 de febrer del 2001.

Atès que aquesta plaça està dotada pressupostàriament.

Atès l'escrit  del Tribunal de data 23 de març del 2001, on es
comunica a la Presidència i a la Mesa de la Cambra que
l'aspirant Sr. Jaume Alós i Calafat, amb DNI núm. 18.219.782, ha
superat les proves selectives.

Atès  que la Presidència i la Mesa de la Cambra, en sessió
celebrada dia 28 de març del 2001, aprovà el nomenament del Sr.
Jaume Alós i Calafat com a funcionari de carrera del cos
d'auxiliars administratius del Parlament de les Illes Balears; en
conseqüència, en ús de les facultats previstes a l'article 15 de
l'Estatut del personal al servei del Parlament de les Illes Balears,

RESOLC:

1. Nomenar funcionari de carrera del cos d'auxiliars
administratius del Parlament de les Illes Balears, el Sr. Jaume
Alós i Calafat, amb DNI núm. 18.219.782, amb efectes
econòmics i administratius des de la data de la presa de
possessió de la plaça.

2. Adjudicar-li la plaça de transcriptor amb caràcter de
funcionari de carrera i adscriure'l a la secció de Publicacions i
Transcripcions, a l'àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària.

3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

4. Que amb efectes econòmics i administratius des de la data de
la presa de possessió d'aquesta plaça, finalitzarà l'adscripció
provisional del Sr. Jaume Alós i Calafat a la plaça de
transcriptor, aprovada mitjançant resolució de Presidència de
dia 20 de setembre del 2000, comunicada per l'escrit RGS núm.
2186/00, de 20 de setembre del 2000.

5. Que d'acord amb l'establert a l'article 21 de l'Estatut del
personal del Parlament de les Illes Balears, des de la data de
presa de possessió de la plaça de transcriptor, el Sr. Jaume Alós
i Calafat, passarà a la situació administrativa d'excedència
voluntària del cos d'uixers de la Cambra per serveis en altres
cossos del Parlament de les Illes Balears.

6. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta presidència, en el
termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la data de
la present resolució, d'acord amb el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu, davant
del jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca,
d'acord amb el que disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir
de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

A la seu del Parlament, a 28 de març del 2001.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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