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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença conjunta de l'Hble. Sr. Conseller

d'Interior i de l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i Energia,
davant la Comissió de d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre  el contracte blindat del Sr. Felio Morey, exgerent del
Parc Bit (RGE núm. 704/01).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril del
2001, tengué lloc la compareixença conjunta dels Hbles. Srs.
Consellers d'Interior i d'Innovació i Energia, que informaren
sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a solAlicitud de documentació de la ponència

creada per tal d'estudiar la creació, la participació, el
funcionament i la distribució d'un fons de cooperació
municipal per part de la comunitat autònoma (RGE núm.
1659/01).

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril del
2001, aprovà per assentiment la proposta de solAlicitud de
documentació de la ponència de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTES

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 2001, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposta RGE

núm. 2175/01, de la Comissió Tècnica Interinsular, relativa
a atribució de competències als consells insulars en matèria
de carreteres i de camins.

Així mateix, de conformitat amb l'establert a l'article 93
del Reglament de la Cambra i atesa la petició presentada pel
Govern de les Illes Balears (RGE núm. 2239/01), acordà de
tramitar-la pel procediment d'urgència.

Palma, a 9 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
JOSEP PORTELLA I COLL, secretari de la Comissió Tècnica

Interinsular

CERTIFICA:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, a la sessió de
dia 9 de març del 2001, aprovà la Proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de carreteres i de
camins, amb el text literal que es transcriu a continuació:

Proposta d'atribució de competències 
als consells insulars 

en matèria de carreteres i de camins

Exposició de motius

La Constitució espanyola (CE), a l’apartat 1, número 5, de
l’article 148, preveu la possibilitat que les comunitats
autònomes puguin assumir competències en matèria de
carreteres, l’itinerari de les quals transcorri íntegrament dins el
territori de la comunitat autònoma i, de la mateixa manera, el
transport fet per aquest mitjà. Així mateix, l’article 149.1.24 CE
reserva a l’Estat la competència exclusiva sobre obres
públiques d’interès general la realització de les quals afecti més
d’una comunitat autònoma i, en el número 13 del mateix apartat
i article, atribueix a l’Estat la competència exclusiva en relació
amb les bases i amb la coordinació de la planificació general de
l’activitat econòmica.

Per altra banda, l’article 10.5 de la Llei orgànica 2/1983, de 25
de febrer, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la
nova redacció que li donen les lleis orgàniques 9/1994, de 24 de
març, i 3/1999, de 8 de gener, estableix que la comunitat
autònoma de les Illes Balears assumeix la competència exclusiva
en matèria de carreteres.

Pel Reial Decret 1527/1984, d’1 d’agost, es varen transferir
a la comunitat autònoma de les Illes Balears funcions de
l’Administració de l’Estat en matèria de carreteres, com també
mitjans personals, materials i pressupostaris  necessaris per a
l’exercici d’aquestes, competències que assumí i distribuí la
comunitat autònoma mitjançant l’aprovació del Decret 87/1984,
de 30 d’agost. El 24 de maig del 1990, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar la Llei 5/1990, de carreteres.
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El principi de màxima proximitat als ciutadans com a criteri
rector de l’exercici de les competències públiques a l’àmbit de
les Illes Balears, implica, dins el procés actual de redistribució
dels camps d’actuació dels ens administratius, i en
concordança amb les prescripcions de l’article 39.9 de l’Estatut
d’Autonomia, l’atribució als consells insulars de la funció
executiva i la gestió en matèria de carreteres i camins, que fins
ara assumia la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En virtut de tot  això, i a proposta de la Comissió Tècnica
Interinsular al Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que
prescriuen la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’Autonomia i l’article 49 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars, ha estat escaient aprovar aquesta llei de
transferències en matèria de carreteres.

Article 1. Objecte de la llei.

Constitueix l’objecte d’aquesta llei l’atribució de la funció
executiva i la gestió, com també la funció inspectora i
sancionadora en matèria de carreteres, als consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit
territorial, i amb caràcter de pròpies, d’acord amb el que
disposen l’apartat 9 de l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears i articles concordants de la legislació sobre
consells insulars.

Article 2. Funcions que s’atribueixen als consells insulars.

S’atribueixen als consells insulars la titularitat de les
carreteres, que fins ara corresponia a l’Administració de les Illes
Balears. Així, els consells han d’exercir, amb relació a aquestes,
totes les funcions executives i de gestió que tenia atribuïdes
l’Administració autonòmica en aquesta matèria, excepte les
potestats genèriques i específiques determinades a l’article 3 i
aquelles que corresponen a l’Administració general de l’Estat,
en virtut d’un títol de competències concurrent.

En tot  cas, i sense que es pugui entendre com a enumeració
exhaustiva, correspon als consells insulars:

a) La planificació de la xarxa viària, sense perjudici de les
previsions que contenguin les Directrius d’Ordenació
Territorial.

b) L’elaboració i aprovació del Pla director sectorial de
carreteres.

c) La realització d’estudis, avantprojectes i projectes de
carreteres, directament o a través de la direcció dels serveis
contractats amb aquesta finalitat.

d) L’execució, direcció o inspecció facultativa de les obres
de nova construcció i millora de la xarxa viària, inclosa la
tramitació d’expedients d’expropiació.

e) La conservació de les carreters, inclosos la senyalització,
les plantacions, l’enllumenat i les instalAlacions auxiliars.

f) L’explotació de la xarxa viària, tramitació i concessió de les
autoritzacions reglamentàries a les zones de domini públic,
servitud i afecció.

g) Les concessions administratives en les zones de domini
públic.

h) Els estudis de trànsit i accidents.

i) L’estudi i assaig de tècniques i materials de construcció
de carreteres, com també l’emissió d’informes en relació amb les
característiques i la qualitat de les obres construïdes o en
construcció en el mateix àmbit de la carretera.

j) La funció inspectora i sancionadora en matèria de
carreteres.

Article 3. Potestats que es reserven el Govern i
l’Administració de les Illes Balears.

1. El Govern i l’Administració de les Illes Balears es reserven les
potestats i les actuacions següents:

a) La representació de les Illes Balears en qualsevol
manifestació supracomunitària i, especialment, davant de
l’Administració general de l’Estat, de les administracions
d’altres comunitats autònomes i, si pertoca, respecte dels
organismes internacionals.

El Govern de les Illes Balears, quan les relacions tenguin per
objecte matèries d’interès específic o singular de qualsevol de
les administracions gestores, ha d’articular la presència de
representants dels consells insulars en el si de les seves
delegacions.

b) La potestat reglamentària normativa en matèria de
carreteres.

c) La coordinació de les distintes administracions, tant
d’àmbit insular com municipal, per tal d’articular i actualitzar el
corresponent inventari detallat de la xarxa de carreteres
respectiva, com també la promoció de la publicació,
periòdicament actualitzada, d’un mapa oficial de carreteres de
les Illes Balears.

2. Amb caràcter extraordinari, i a instància del Govern de les
Illes Balears, els consells insulars resten obligats a executar i
gestionar aquelles vies de comunicació considerades d’alt
interès estratègic per a l’exercici de les competències de la
comunitat autònoma, d’acord amb les instruments que preveu
la Llei d’ordenació del territori, els quals, en aquest supòsits,
han de contenir fórmules específiques de colAlaboració entre
l’Administració autonòmica i la dels consells insulars.

Article 4. Normativa reguladora.

1. En l’exercici de les competències que atribueix aquesta llei,
els consells insulars han d’ajustar el seu funcionament al règim
que s’hi estableix, com també a la normativa general en matèria
de procediment administratiu, i a la legislació emanada del
Parlament de les Illes Balears que els sigui aplicable o,
subsidiàriament, a la legislació estatal.

2. En l’exercici de les funcions i actuacions que els són
atribuïdes, els consells insulars s’han de regir per les
disposicions de la llei autonòmica en matèria de carreteres, per
les disposicions reglamentàries del Govern de les Illes Balears,
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i també per la legislació sectorial, autonòmica o estatal que, si
pertoca, els és aplicable.

3. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera tenen potestat reglamentària per regular
l’organització i el funcionament propis.

Article 5. Mecanismes de col Alaboració i cooperació
interadministrativa.

1. Es crea la Conferència Sectorial en matèria de carreteres, com
a estructura permanent de colAlaboració, per a la deliberació en
comú dels ens implicats sobre la matèria objecte d’aquesta
transferència, amb la finalitat de:

a) Elaborar fórmules concretes de nova regulació i de revisió
de la normativa vigent.

b) Proposar programes comuns o relacionats en matèria de
carreteres.

c) Harmonitzar els interessos propis  de les distintes
institucions participants.

d) Ponderar la totalitat  dels interessos públics implicats,
quan una activitat o servei superi l’àmbit dels interessos propis
dels consells insulars o incideixi i condicioni, de manera
rellevant, l’exercici de les competències autonòmiques.

e) Convenir paràmetres d’homogeneïtzació tècnica en els
aspectes que pertoquin.

2. La Conferència Sectorial en matèria de carreteres ha d’estar
integrada pel conseller autonòmic competent en la matèria, qui
l’ha de presidir, i pels consellers competents respectius de cada
consell insular.

3. La Conferència s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a
l’any i quan ho solAliciti, almenys, una de les institucions
representades o ho determini el president. A les reunions
poden assistir els tècnics que cada una de les institucions
participants consideri oportuns.

4. La Conferència Sectorial en matèria de carreteres ha d’exercir
únicament funcions deliberants, consultives i de proposta. La
fixació d’una posició comuna, que s’ha d’obtenir per unanimitat
de tots els implicats, ha d’adoptar la forma de recomanacions.

No obstant això, i de manera excepcional, té caràcter
vinculant la proposta prevista en el punt  2.a) de la disposició
addicional novena d’aquesta llei.

5. La Conferència Sectorial en matèria de carreteres ha
d’elaborar i aprovar el seu reglament de funcionament.

Article 6. Mecanismes de coordinació i control de les
competències transferides.

1. El Govern de les Illes Balears, quan l’activitat o el servei
transcendeixi l’àmbit dels interessos propis dels consells
insulars i, a més, l’activitat o el servei insular incideixi en els
interessos de la comunitat autònoma o els condicioni de manera

rellevant, pot  fixar, en l’exercici de la seva potestat normativa,
directrius de coordinació de les funcions transferides, que
seran vinculants per als consells insulars.

2. Quan el Govern de les Illes Balears, en el supòsit assenyalat
en el punt  anterior, iniciï el procediment d’elaboració de
directrius per a la coordinació de les competències transferides,
el conseller autonòmic competent en la matèria ha de convocar
la Conferència Sectorial en matèria de carreteres.

La Conferència Sectorial en matèria de carreteres, per
aconseguir el consens de les institucions implicades, ha de
deliberar sobre les mesures de coordinació proposades pel
Govern de les Illes Balears, els criteris generals que n’han
d’informar, i també els objectius i les prioritats d’actuació i n’ha
d’emetre les recomanacions que consideri oportunes.

Article 7. Mitjans personals.

Es transfereixen als consells insulars, i sota la seva capacitat
organitzativa, les places que s’indiquen a l’annex I d’aquesta
llei.

Article 8. Mitjans materials.

1. Es traspassa als consells insulars la titularitat de les
carreteres que s’assenyalen a l’apartat primer de l’annex II
d’aquesta llei.

2. Es traspassen als consells insulars els béns immobles afectes
a les carreteres transferides, que s’han d’identificar en les actes
que se n’estenguin. En particular, es traspassen:

a) Els habitatges de personals i parcs de maquinària, que es
descriuen a l’apartat segon de l’annex II d’aquesta llei.

b) Els locals d’oficines, descrits a l’apartat segon de l’annex
II d’aquesta llei.

c) Altres béns immobles, descrits a l’apartat segon de
l’annex II d’aquesta llei.

d) També es transfereixen als consells insulars les parcelAles
annexes a les carreteres traspassades i que resulten de
modificacions de traçats o expropiades per a millores,
eixamplaments, etc., com també a totes les parcelAles, vivers,
magatzems, cases de peons caminers, etc. que estiguin annexes
a les carreteres traspassades o al servei d’aquestes, encara que
no estiguin expressament esmentades en aquest annex.

3. Es traspassen als consells insulars els vehicles i la
maquinària assenyalats a l’apartat tercer de l’annex II. La
comissió paritària que es creï per fer-ne efectiu el traspàs, ha
d’identificar aquests béns i n’ha de fer l’inventari corresponent.

4. Es traspassen als consells insulars el mobiliari, el material
d’oficina, i els equips tècnics necessaris per al compliment de
les funcions traspassades. La comissió paritària que es creï per
fer-ne efectiu el traspàs, ha d’elaborar un inventari detallat
d’aquests béns.
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5. Els inventaris dels béns mobles que es posen a disposició
dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera s’han d’especificar en l’acta de lliurament que han
de formalitzar els presidents dels consells insulars respectius i
el conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, del
Govern de les Illes Balears.

Article 9. Expedients en tramitació.

1. Es traspassen als consells insulars de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa i Formentera els expedients de contractació en
tramitació i els contractes en execució afectats pel traspàs, amb
les seves anualitats corresponents. Així, els consells se
subroguen en els drets i en les obligacions que sorgeixin en
relació amb els expedients de contractació i amb les obres
iniciades, inclòs, si n’és el cas, el pagament de les
indemnitzacions que puguin sorgir d’expedients d’expropiació.
La comissió paritària que es creï per fer-ne efectiu el traspàs ha
d’identificar aquests expedients i n’ha de fer l’inventari
corresponent, el qual s’ha d’especificar en l’acta de lliurament
que han de formalitzar els presidents dels consells insulars
respectius i el conseller d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, del Govern de les Illes Balears.

2. No obstant el que s’assenyala en el punt anterior, es podran
concertar acords bilaterals específics de colAlaboració per a la
gestió i liquidació d’aquelles obres en fase de contractació o ja
iniciades en el moment del traspàs.

Article 10. Cost efectiu.

1. El cost efectiu anual de l’atribució de les competències a què
fa referència aquesta llei ascendeix a 6.644.463.264 pessetes per
l’any 2001, i figura desglossat a l’annex III d’aquesta llei.
El cost efectiu ha d’experimentar les variacions en funció de les
remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I i de la taxa de variació interanual que experimenti
l’índex de preus al consum quant a la resta de capítols i els
costs indirectes.

2. La quantificació del cost efectiu s’ha fet de conformitat amb
les valoracions següents:

a. Consell Insular de Mallorca
Capítol I 735.381.517
Capítol II 98.461.207
Capítol III 15.160.758
Capítol VI 4.187.499.672
Total 5.036503.154

b. Consell Insular de Menorca
Capítol I 117.389.398
Capítol II 15.717.422
Capítol III 2.420.121
Capítol VI 668.453.114
Total 803.980.055

c. Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Capítol I 117.389.398
Capítol II 15.717.422
Capítol III 2.420.121
Capítol VI 668.453.114
Total 803.980.055

3. El cost efectiu s’ha d’aplicar als consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera d’acord amb els
percentatges i les quanties següents:

a. Consell Insular de Mallorca
Total: 5.036.503.154 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 75,8%

b. Consell Insular de Menorca
Total: 803.980.055 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 12,1%

b. Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Total: 803.980.055 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 12,1%

4. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis l’exercici dels
quals s’atribueix als consells insulars, el cost efectiu indicat per
a cada ens insular s’ha de minorar en l’import corresponent a la
recaptació anual per aquells conceptes, amb la finalitat
d’obtenir una càrrega assumida neta, segons els detalls
següents:

a. Consell Insular de Mallorca
Total cost efectiu: 5.036.503.154
Deducció recaptació anual per ingressos: 63.381.186
Càrrega assumida neta: 4.973.121.968

b. Consell Insular de Menorca
Total cost efectiu: 803.980.055
Deducció recaptació anual per ingressos: 10.117.577
Càrrega assumida neta: 793.862.478

c. Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Total cost efectiu: 803.980.055
Deducció recaptació anual per ingressos: 10.117.577
Càrrega assumida neta: 793.862.478

 Disposició addicional primera. Comissions paritàries.

Per acord entre el Govern de les Illes Balears i el consell
insular corresponent, es crearà una comissió paritària la missió
de la qual serà fer efectiu el traspàs de la documentació i dels
mitjans personals i materials que aquesta llei determina, com
també garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els
terminis establerts a la legislació vigent.

Disposició addicional segona. Subrogació dels consells
insulars.

1.  Els consells insulars de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i
Formentera se subroguen, a partir de l’efectivitat de l’atribució
de competències que preveu aquesta llei, en els drets i en les
obligacions de l’Administració de les Illes Balears relatius a les
competències atribuïdes en aquesta norma.

2. A partir de la data d’efectivitat de l’atribució de les
competències descrites en aquesta llei, les reclamacions de
responsabilitat patrimonial en matèria de carreteres s’han de
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substantivar davant l’Administració insular corresponent, la
qual se n’ha de fer càrrec del pagament corresponent.

Disposició addicional tercera. Manteniment dels drets dels
funcionaris transferits.

1. Els funcionaris i el personal laboral de la comunitat
autònoma, procedents de l’Administració general de l’Estat o
d’un altre organisme o institució pública, o que hi hagin
ingressat directament, que amb l’atribució de competències als
consells insulars s’hi traspassin, mantendran els drets que els
corresponen, inclòs el de participar en els concursos de trasllat
que convoqui la comunitat autònoma, en igualtat de condicions
que la resta dels membres de la mateixa categoria o cos, perquè
puguin mantenir així el dret permanent d’opció.

2. El personal laboral fix de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que a causa de l’atribució de
competències als consells insulars de Mallorca, Menorca i
d’Eivissa i Formentera hi sigui traspassat, i que en el moment
de l’entrada en vigor d’aquesta llei estigui afectat per un procés
de funcionarització, mantendrà el dret a continuar participant en
aquest procés, amb el compromís dels consells insulars
d’assumir el canvi de relació jurídica que resulti de la resolució
del procés esmentat.

Disposició addicional quarta. Gratuïtat del butlletí oficial.

Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears dels anuncis, els acords i altres documents exigits per
l’ordenament jurídic, com a conseqüència de l’exercici, per part
dels consells insulars, de les competències atribuïdes per
aquesta llei.

Disposició addicional cinquena. Titularitat dels béns, els drets
i les obligacions.

Els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera se subroguen en els béns, els drets i les obligacions
que fins ara corresponien a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en relació amb els béns que
s’assenyalen en l’annex II d’aquesta llei.

Disposició addicional sisena. Modificació de la Llei 5/1990, de
24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

1. Queda modificat el primer paràgraf del punt 2 de l’article 5 de
la Llei 5/1990, de 24 de maig, que passa a tenir la redacció
següent: “La titularitat de les xarxes primària i secundària
correspon als consells insulars”.

2. Queda sense contingut el punt  4 de l’article 19 de la Llei
5/1990, de 24 de maig. En el supòsit de conflictes entre
l’organisme titular o gestor de la carretera i un o més
ajuntaments afectats, les discrepàncies s’han de plantejar
davant de la Conferència Sectorial en matèria de carreteres.
Únicament en el supòsit que no es pugui arribar a un acord en
el si d’aquesta, l’aprovació definitiva de l’estudi,
l’avantprojecte o projecte correspondrà al Govern de les Illes
Balears.

3. Queda modificat el punt  2 de l’article 23, de la Llei 5/1990, de
24 de maig, de manera que on deia “Això no obstant, en les
travessies l’explotació de les quals correspongui a la Comunitat
Autònoma o al consell insular...”, passa a dir “Això no obstant,
en les travessies l’explotació de les quals correspongui al
consell insular...”.

4. Queda modificat el punt 3 de l’article 23  de la Llei 5/1990, de
24 de maig, de manera que on diu “ En el cas de discrepància
entre una i altra Administració resoldrà el Consell de Govern o
el Ple del Consell Insular segons la xarxa de què es tracti” passa
a dir: “En el cas de discrepància entre una i altra Administració
la resoldrà el Ple del consell insular”.

5. Queda modificat el punt 2 de l’article 24 de la Llei 5/1990, de
24 de maig, de manera que on diu “Les transferències s’han
d’aprovar pel Consell de Govern o pel Ple del consell insular
que ostenti la titularitat” passa a dir: “Les tarifes , les ha
d’aprovar el Ple del consell insular que en tengui la titularitat”.

6. Queda sense contingut el punt  2 de l’article 45 de la Llei
5/1990, de 24 de maig. Atès que en aquesta llei es transfereixen
la funció inspectora i sancionadora en matèria de carreteres,
correspon als consells insulars, dins el seu àmbit territorial, la
instrucció d’expedients i la imposició de sancions a través dels
òrgans que el Ple de cada consell insular determini en el
corresponent reglament orgànic. En tot  cas, la imposició de
sancions molt greus és competència del Ple.

7. Queda sense contingut el punt  1 de la disposició addicional
primera de la Llei 5/1990, de 24 de maig. En el supòsit de
conflictes entre les administracions responsables de
competències relatives a les carreteres de les Illes Balears, les
discrepàncies s’han de plantejar davant de la Conferència
Sectorial en matèria de carreteres. Únicament en el supòsit que
no es pugui arribar a un acord en el si d’aquesta, el conflicte el
resoldrà el Govern de les Illes Balears, un cop oïdes totes les
parts implicades.

Disposició addicional setena. Construcció de noves vies.

1. Per tal de millorar, en l’àmbit territorial dels distints consells
insulars, la dotació d’infraestructures quant a la xarxa de
carreteres, el Govern de les Illes Balears, que tan sols en
aquests efectes mantindrà la titularitat de la competència,
assumeix la construcció de noves vies que s’han d’especificar
mitjançant acord amb el consell insular respectiu, per a la qual
cosa es preveu un pressupost màxim de:

a) 7.500.000.000 pessetes per a Mallorca.
b) 1.250.000.000 pessetes per a Menorca.
c) 1.250.000.000 pessetes per a Eivissa i Formentera.

2. L’execució d’aquests projectes es preveu dins un termini de
tres anys, comptadors des de l’efectivitat de l’atribució de les
competències prevista en aquesta llei, i s’han d’entendre en tot
cas incloses dins les quantitats compromeses en el punt
anterior les despeses que es puguin fre en l’execució de les
carreteres acordades, abans de la formalització de la
transferència.
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3. Un cop sigui efectiva l’atribució de competències en els
termes que preveu aquesta llei, s’entén que també afecta les
carreteres pendents de construcció a les quals es fa referència
en aquesta disposició, la titularitat, la gestió i l’administració de
les quals correspondrà al consells insular que pertoqui segons
l’àmbit territorial, des del moment en què es formalitzi l’acta de
traspàs corresponent.

Disposició addicional vuitena. Variació del cost efectiu.

Com a conseqüència de l’ampliació de la xarxa viària que es
produirà en haver executat els projectes de carreteres que
s’esmenten en la disposició anterior, els recursos que es
transfereixen als consells insulars es disposaran de la manera
següent:

a) 6.644.463.264 pessetes de cost efectiu anual global, en
pessetes de l’any base 2001, per als primers tres exercicis
pressupostaris, comptadors des de l’efectivitat de l’atribució de
les competències prevista en aquesta llei. Aquest cost efectiu
s’ha d’actualitzar en funció de les regles d’evolució temporal
corresponent, que es preveuen al punt 1 de l’article 10
d’aquesta llei.

b) 8.644.463.264 pessetes de cost efectiu anual global, en
pessetes de l’any base 2001, per als exercicis pressupostaris
següents. Aquest cost efectiu s’ha d’actualitzar en funció de
les regles d’evolució temporal corresponent, que es preveuen
al punt 1 de l’article 10 d’aquesta llei.

Disposició addicional novena. Convenis.

1. El que disposa aquesta llei s’entén sense perjudici de les
obligacions i les facultats assumides per l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en virtut de conveni de
colAlaboració formalitzat amb l’Administració general de l’Estat
en matèria de carreteres.

2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, el Govern de les
Illes Balears ha d’adoptar les mesures adients per tal
d’aconseguir els objectius següents:

a) La designació dels representats de la comunitat
autònoma en els òrgans de seguiment del conveni, en una
proporció de tres quartes parts, s’ha de dur a terme la proposta
de la Conferència Sectorial en matèria de carreteres, creada a
l’article 5 d’aquesta llei. Aquesta proposta tendrà caràcter
vinculant.

b) La determinació dels trams de vies que s’han de construir
en règim de colAlaboració amb l’Estat, que compleixen les
condicions socioeconòmiques més adequades per construir-les
i explotar-les en règim de concessió, ha de comptar amb la
proposta prèvia de la Conferència Sectorial en matèria de
carreteres.

c) Les propostes de modificació dels itineraris o dels trams
de vies que s’han de construir en règim de colAlaboració amb
l’Estat s’han de presentar havent-ne fet prèviament la consulta
a la Conferència Sectorial en matèria de carreteres.

d) La redacció, tramitació i aprovació dels estudis
informatius i dels avantprojectes de construcció i traçat es pot
confiar als consells insulars, per decret del Govern de les Illes
Balears, d’acord amb allò que disposen els articles 44 i 45 de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

e) L’adquisició i posada a disposició dels terrenys
necessaris per a la construcció de les carreteres objecte del
conveni, com també el desviament i la reposició dels serveis
afectats correspon a l’Administració de la comunitat autònoma,
sense perjudici de la participació dels consells insulars en la
forma prevista a la lletra anterior, i de les fórmules de
colAlaboració que es puguin acordar entre aquestes
administracions.

f) El Govern de les Illes Balears ha de promoure davant els
òrgans competents que les funcions encomanades per
l’Administració general de l’Estat a l’Administració de la
comunitat autònoma ho puguin ser als consells insulars
respectius.

3. Les carreteres construïdes en el règim de colAlaboració previst
a l’apartat 1 d’aquesta disposició s’han d’integrar en la xarxa de
carreteres de titularitat del consell insular respectiu, en el
moment en què es formalitzi la corresponent acta de traspàs, i
amb els mateixos efectes que els inclosos a l’annex II d’aquesta
llei.

4. Els consells insulars, per a l’execució de qualsevol tasca que
es desprengui d’aquesta disposició, gaudiran dels mitjans
personals, materials i econòmics transferits en aquesta llei, i en
cap cas aquesta disposició implicarà un augment del cost
efectiu previst en aquesta llei.

Disposició addicional desena. Correcció dels desequilibres
territorials quant a les infraestructures per a les seus dels
departaments de carreteres.

Per tal de corregir els desequilibris existents a l’àmbit
territorial dels consells insulars quant a la dotació
d’infraestructures destinades a les seus dels departaments de
carreteres respectius, el Govern de les Illes Balears dota el
Consell Insular de Menorca, el primer any d’efectivitat de les
transferències, i per una sola vegada, amb la quantitat de
125.000.000 de pessetes. En cap cas aquesta dotació no es pot
entendre integrada dins el cost efectiu.

Disposició transitòria primera. Adquisicions de terrenys
derivades del conveni amb l'Estat i de la construcció de noves
vies.

Mentre, en virtut de conveni vigent entre l'Administració de
les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat o pels
compromisos assumits de construcció de noves vies,
correspongui a l'administració autonòmica l'adquisició i la
posada a disposició dels terrenys necessaris per a la
construcció de carreteres, com també el desviament i la
reposició dels serveis afectats, tal i com ho indiquen les
disposicions addicionals setena i novena en el punt 2.d), les
despeses que es produeixin per aquests conceptes s'han de
deduir del pressupost màxim que preveu el punt 1 de la
disposició addicional setena.
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Disposició transitòria segona. Recursos administratius.

Correspon a l'administració de les Illes Balears la
competència per resoldre els recursos administratius contra els
actes dictats pels òrgans d'aquesta amb anterioritat a l'entrada
en vigor de la transferència, encara que el recurs s'interposi amb
posterioritat.

La comunitat autònoma ha de retre compte als consells
insulars de la resolució que, si s'escau, es dicti del recurs.

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que estableix aquesta llei o ho contradiguin.

Disposició final primera. Habilitació governativa.

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l'execució
d'aquesta llei.

Disposició final segona. Data d'efectivitat de l'atribució.

Es fixa el 30 d'abril del 2001 com a data d'efectivitat de
l'atribució de competències que disposa aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

I perquè així consti, expedesc la certificació present, als
efectes pertinents, amb el vistiplau de l'Hble. Sr. President de la
Comissió Tècnica Interinsular, a la seu del Parlament de les Illes
Balears, a dia 9 de març del 2001.

Vistiplau
El president de la Comissió Tècnica Interinsular.
Antoni Garcías i Coll.

Els annexos que acompanyen aquesta proposta (I. Personal
derivat del traspàs de competències als consells insulars; II.
Mitjans materials i III. Cost efectiu) els podeu consultar a la
versió impresa d'aquest BOPIB.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2204/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
actual de la construcció de l'edifici del CITTIB. (Mesa de 9 de
maig del 2001).

RGE núm. 2205/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvencions
i ajuts atorgats per la Conselleria de Turisme i per l'Ibatur a
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. (Mesa de 9 de
maig del 2001).

RGE núm. 2206/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions en
infraestructures i serveis realitzades a Menorca, Eivissa i
Formentera. (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2207/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a solAlicituds
d'autorització prèvia per a nova oferta d'allotjament turístic
concedides a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
(Mesa de 9 de maig del 2001).

Palma, a 9 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sot asignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin estat es troba la construcció de l'edifici del CITTIB?

Palma, a 18 d'abril del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de subvencions, d'ajuts i d'altres
conceptes assimilables, atorgades per la Conselleria de Turisme
i per l'Ibatur a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera des de
l'agost del 1999 fins avui? Especifiqueu-hi la data, el perceptor
o la perceptora, el concepte, la quantia i el percentatge de
finançament sobre el total.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les inversions en infraestructures i serveis
realitzades a Menorca, Eivissa i Formentera des de l'agost del
1999 fins avui? Especifiqueu-ne l'illa, el concepte, l'assignació
econòmica i els recursos humans afectats.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes solAlicituds d'autorització prèvia per a nova oferta
d'allotjament turístic s'han concedit a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera des de l'agost del 1999 fins avui?
Especifiqueu-ne la data, l'entitat beneficiària, la categoria, les
places i la localització territorial.

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2256/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de
comerç i competències exclusives de l'Estat. (Mesa de 9 de
maig del 2001).

RGE núm. 2257/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normalització de la llengua catalana a la Llei de comerç.
(Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2258/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PACs
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mòbils a Santa Eulàlia i a Sant Antoni. (Mesa de 9 de maig
del 2001).

RGE núm. 2259/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions ferroviàries a les Illes Balears. (Mesa de 9 de
maig del 2001).

RGE núm. 2260/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures preses per la Conselleria de Medi Ambient atesa la
denúncia formulada pels veïnats de la depuradora de Santa
Maria. (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2261/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
depuració terciària l'EDAR de Santa Maria del Camí. (Mesa
de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2262/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució per part del Govern d'un escrit on es demana
l'incompliment d'una llei aprovada pel Congrés dels
Diputats. (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2263/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la ubicació del nou centre de salut a Marratxí.
(Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2264/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destí
final de l'actual centre de salut de Marratxí. (Mesa de 9 de
maig del 2001).

RGE núm. 2265/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Hugue t  i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió del
Molt Hble. Sr. President del Govern en relació a les
manifestacions del conseller de Treball sobre uns determinats
grups hotelers. (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2266/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Ma
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tramesa de l'avantprojecte de llei de biodiversitat. (Mesa de
9 de maig del 2001).

RGE núm. 2267/01, de l'Hble. Sr. Diputat José Ma
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compareixença del conseller d'Innovació i Energia per
explicar la política que pensa dur a terme. (Mesa de 9 de
maig del 2001).

RGE núm. 2268/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendes incloses al
PORN d'es Vedrans. (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2270/01, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització de l'Escola de Natura. (Mesa de 9 de maig del
2001).

RGE núm. 2271/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes
de lluita contra la pobresa. (Mesa de 9 de maig del 2001).

Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident i conseller d'Economia,
Comerç i Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

Considera l'Hble. Vicepresident i Conseller d'Economia,
Comerç i Indústria que la Llei de comerç pot haver envaït
competències exclusives de l'estat quan regula matèries com els
horaris comercials, la prohibició d'establiments comercials
dedicats de forma exclusiva a la venda de "saldos" i la
prohibició de les activitats de promoció de vendes un mes
abans de les dues temporades anuals de rebaixes, tal com
planteja l'escrit adreçat al Govern de les Illes Balears, per la
IlAlma. Sra. Isabel Benzo, directora general de Política
Autonòmica del Ministeri d'Administracions Públiques?

Palma, a 9 de maig del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident i conseller d'Economia,
Comerç i Indústria la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.

Com valora l'Hble. Sr. Vicepresident i Conseller d'Economia,
Comerç i Indústria, l'escrit de la IlAlma, Sra. Isabel  Benzo,
directora general de Política Autonòmica del Ministeri
d'Administracions Públiques, adreçat al Govern de les Illes
Balears, on es qüestiona la constitucionalitat de la Llei de
comerç, atès que aquesta llei, a l'article 8.2 estableix el dret dels
clients a ser atesos, a determinats establiments comercials, "en
la llengua oficial de les Illes Balears que escullin"?

Palma, a 9 de maig del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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
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sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A què creu que es deu i quina opinió li mereix a l'Hble. Sra.
Consellera de Sanitat i Consum que els ajuntaments de Santa
Eulàlia i de Sant Antoni de Portmany, així com els responsables
dels centres de salut d'aquestes poblacions no hagin acceptat
els PACs mòbils que els donava aquesta conselleria? 

Palma, a 9 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 vicepresident i conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Ha solAlicitat formalment la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports que el Ministeri de Foment aporti
recursos per al finançament de les inversions ferroviàries a les
Illes Balears i, en tal cas, quina resposta ja obtingut?

Palma, a 9 de maig del 2001.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sot asignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha pres la Conselleria de Medi Ambient
davant la denúncia formulada pels veïnats de la depuradora de
Santa Maria de possible comissió d'un delicte ecològic per la
contaminació de les aigües depurades i la possible afectació als
aqüífers veïnats?

Palma, a 8 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunt a
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la Consellera de Medi Ambient implantar la depuració
terciària a l'EDAR de Santa Maria del Camí?

Palma, a 8 de maig del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu ha distribuït el Govern de les Illes Balears un
escrit als municipis de les Illes Balears on se suggereix
l'incompliment d'una llei aprovada pel Congrés dels Diputats?

Palma, a 8 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha valorat la Conselleria de Sanitat la circumstància que
amb el conveni signat amb l'ajuntament per al nou centre de
salut, aquest es trobi a un extrem del municipi i per tant amb
una pèssima comunicació?

Palma, a 25 d'abril del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin serà el destí final de l'actual Centre de Salut de
Marratxí situat al polígon industrial que, per altra banda, és
l'actual centre geogràfic del municipi?

Palma, a 25 d'abril del 2001.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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
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sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu el Molt  Hble. Sr. President del Govern que els grups
Barceló, Sol Melià, Riu i Iberostar el que cerquen és "exprimir
todavía más un maltratado territorio apostando por un turismo
continuista y de baja calidad porque tienen sus ojos puestos
en el exterior", tal com manifestà el seu conseller de Treball, Sr.
Grosske?

Palma, a 26 d'abril del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient fer
arribar als diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears
l'avantprojecte de llei de biodiversitat?

Palma, a 2 de maig 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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan té pensat l'Hble. Sr. Conseller d'Innovació i Energia
explicar la política que pensa dur a terme a la present
legislatura?

Palma, a 2 de maig 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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

Palma, a 7 de maig del 2001.
El diputat:

Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Medi Ambient acabar l'Escola de
Natura situada al Puig de Santa Magdalena del municipi d'Inca?

Palma, a 7 de maig del 2001.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per tal
d'intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita contra
la pobresa i l'exclusió social per garantir la dignitat de les
persones i la qualitat de vida?

Palma, a 7 de maig del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2184/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvi en el traçat del ferrocarril de Petra, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 9 de maig del
2001).

RGE núm. 2185/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini per enllestir el traçat del tren al seu pas per Petra, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa
de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2186/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa  a
modificació del traçat del tren al seu pas per Sineu i
Manacor, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa de 9 de maig del 2001).
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RGE núm. 2187/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de travesses i rails adequats en relació amb els
projectes de línies de ferrocarril modificades, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 9 de
maig del 2001).

RGE núm. 2188/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
continuació del traçat de ferrocarril cap a Artà i Capdepera
(Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2189/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equip redactor del projecte de llei de modificació de la Llei
general turística, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2190/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de la redacció de la modificació de la Llei general
turística, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de
9 de maig del 2001).

RGE núm. 2191/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixença del projecte de llei de modificació de la Llei
general turística, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2192/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consens en relació amb el projecte de llei de modificació de la
Llei general turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2196/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del reglament de l'ecotaxa, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2197/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini
per tenir enllestit el reglament de l'ecotaxa, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2198/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'elaboració del reglament de l'ecotaxa, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2199/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens
amb els sectors afectats en relació amb la redacció del
reglament de l'ecotaxa, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 9 de maig del 2001).

RGE núm. 2214/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avaluació
de l'epidèmia de la "llengua blava, a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 9 de maig del 2001).

Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quines són les raons que han induït al canvi del traçat del
ferrocarril al seu pas per Petra?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Atès l'anunci de la modificació del traçat del tren al seu pas
per Petra, quan estarà enllestit l'esmentat traçat?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Es pensa modificar el traçat del tren al seu pas per Sineu i
Manacor?

Palma, a 2 de maig 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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Creu l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques que el nombre
de travesses i rails encomanats per la conselleria seran
adequats i suficients per tal de cobrir les modificacions dels
projectes de línies de ferrocarril?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Amb el projecte previst, es pensa continuar el traçat del
ferrocarril cap a Artà i Capdepera?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

A quin equip s'ha encomanat la redacció de la modificació
de la Llei general turística?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

En cas d'haver-se encomanat la redacció de la modificació
de la Llei general turística a un equip extern, quin cost ha
tengut o tendrà la redacció de l'esmentat projecte?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:

José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quan es pensa donar a conèixer el Projecte de llei de
modificació de la Llei general turística?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

S'està consensuant amb els diferents subsectors turístics
afectats el Projecte de llei de modificació de la Llei general
turística?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quin equip està redactant el reglament de desenvolupament
de l'ecotaxa?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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
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següent amb sol Alicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quan es pensa tenir enllestit el reglament de
desenvolupament de l'ecotaxa?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quin cost ha tengut l'elaboració del reglament de
desenvolupament de l'ecotaxa?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

S'ha consensuat amb els sectors afectats la redacció del
reglament de desenvolupament de l'ecotaxa?

Palma, a 2 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quines són les avaluacions de l'impacte i les conseqüències
de l'epidèmia anomenada de la "llengua blava" que fa la
Conselleria d'Agricultura del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 3 de maig del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2193/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, davant la
Comissió  d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre la
política del Govern en el centre de reforma es Pinaret.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2211/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Assumptes Ins titucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a sol Alicitud de
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
l'elaboració del Projecte de llei municipal i de règim local de
les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan en què s'han de

debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se del
Pla Jove de la Conselleria de Benestar Social del Govern de
les Illes Balears (RGE núm. 1944/01). 
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus, acordà de debatre les propostes de resolució que
puguin derivar-se del pla de referència, davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 2106/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 2001, conformement amb l'establert pels
articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i per la resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà d'atendre
la petició formulada a l'escrit RGE núm. 2182/01, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i colAlocar la interpelAlació
de referència (publicada al BOPIB núm. 92, de 4 de maig
d'enguany) al davant de totes les pendents d'aquest grup.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a adjudicació definitiva del subministrament i el

muntatge de mampares i armaris per a la rehabilitació de
l'edifici administratiu del Parlament, carrer Palau Reial, núm.
8 de Palma.

Parlament de les Illes Balears

Entitat adjudicadora
Parlament de les Illes Balears. Núm. expedient 1/2001.

Objecte del contracte

Tipus de contracte: Subministrament.
Descripció de l'objecte: Subministrament i muntatge de
mampares i armaris per a la rehabilitació de l'edifici administratiu
del Parlament, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma.
Butlletí Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 82, de 23 de febrer del 2001 i BOIB núm. 25, de 27
de febrer del 2001.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Concurs.

Pressupost base de licitació

Import total: 40.264.606 pessetes, IVA inclòs.

Adjudicació

Data: 21 de març del 2001.
Contractista: Gilet Oficina, SA.
Import: 38.978.699 pessetes.

Palma, a 2 de maig del 2000.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a adjudicació definitiva de la concessió

mitjançant concurs de la gestió i explotació del servei de bar-
restaurant en el local del Parlament de les Illes Balears,
carrer Conquistador, núm. 11 de Palma.

Parlament de les Illes Balears

Entitat adjudicadora
Parlament de les Illes Balears. Núm. expedient 2/2001.

Objecte del contracte

Concessió de la gestió i explotació del servei de bar-restaurant
en el local del Parlament de les Illes Balears, situat al carrer
Conquistador, núm. 11, de Palma

Publicacions

Butlletí Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 82, de 23 de febrer del 2001 i BOIB núm. 25, de 27
de febrer del 2001.
Pàgina web del Parlament  (www.parlamentib.es ) secció
Publicacions/Altres.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert.
Forma: Concurs.

Cànon d'explotació

5.000.000 pessetes anuals.

Adjudicació

Data: 11 d'abril del 2001.
Adjudicatari: Francina Hotels, SL.
Import cànon d'explotació: 5.000.000 pessetes anuals.
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Palma, a 2 de maig del 2000.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a adjudicació de la beca de formació al Servei de

Biblioteca de la Cambra.

Atesa la proposta formulada per la Comissió Avaluadora
per a l'adjudicació d'una beca de formació al Servei de
Biblioteca de la Cambra, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de maig del 2001, acordà
d'adjudicar-la al Sr. Josep Lluís Hernández Jaume, fent
l'observació que, en cas de no poder desenvolupar les tasques
d'acord amb el que preveuen les bases que regeixen la
convocatòria, s'haurà d'adjudicar la beca a l'aspirant que li
segueix en la puntuació, i així successivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

D)
Relativa a adjudicació de la beca de formació a l'Àrea

d'Assistència Tècnica Parlamentària de la Cambra.

Atesa la proposta formulada per la Comissió Avaluadora
per a l'adjudicació d'una beca de formació a l'Àrea
d'Assistència Tècnica Parlamentària de la Cambra, la Mesa
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig
del 2001, acordà d'adjudicar-la a la Sra. Maria Elena Piña
Gelabert, fent l'observació que, en cas de no poder
desenvolupar les tasques d'acord amb el que preveuen les
bases que regeixen la convocatòria, s'haurà d'adjudicar la
beca a l'aspirant que li segueix en la puntuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 92.

- Pàg. 2172 i 2184.
On diu: RGE núm. 2074/01
Ha de dir: RGE núm. 2143/01
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