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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 15 de maig del
2001, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 1023/01, relativa a impuls de la reconversió
ecològica de l'agricultura i la ramaderia de les Illes, i quedà
aprovada per assentiment la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears, conscient de la necessitat
d'impulsar en benefici dels consumidors i consumidores així
com dels propis productors l'agricultura i la ramaderia
ecològiques, emplaça el Govern de les Illes Balears i als
Consells insulars amb competències en matèria d'Agricultura a:

1. Donar suport  pressupostari a partir del proper exercici a la
posada en marxa d'un pla d'impuls de l'agricultura i ramaderia
ecològiques així com de l'agricultura integrada. En
conseqüència, i d'acord amb el marc legal vigent, es vincularan
al màxim els ajuts públics agraris i ramaders al seu lligam amb la
seva sostenibilitat ambiental i la qualitat alimentària, així com a
donar prioritat al Desenvolupament Rural. Quant a
Desenvolupament Rural es fomentaran i es donarà preferència
a actuacions lligades a les produccions diferenciades i de
qualitat i a les inversions diversificadores i a les produccions
no alimentàries.

2. Iniciar ja enguany una campanya de promoció genèrica a
totes les Illes dels productes ecològics al mateix temps que una
campanya de reconversió d'agricultura i ramaderia ecològiques
per a productors i transformadors convencionals. Aquestes
campanyes es continuaran i ampliaran els anys vinents amb
l'objectiu que en un període relativament curt de temps ens
situem en els mateixos percentatges de volum de producció que
la mitjana dels estats de la Unió Europea.

3. Tractar el Consell d'Agricultura Ecològica (CAE) com un
interlocutor de primer ordre, a l'hora de configurar i assessorar
la política agrària i ramadera de les Illes Balears.

4. Acordar, amb les organitzacions agràries i els organisme si
institucions competents, uns programes de Formació Agrària
que incorporin prioritats formatives en matèria d'agricultura
ecològica i s'hi incorporaria, així mateix, el percentatge de
Finques Experimentals i colAlaboradores que tinguin el
reconeixement de Producció Ecològica.

5. D'acord amb la nova prioritat  atorgada al "desenvolupament
rural" per sobre de la mera gestió d'ajuts públics sense relació
ni amb el medi ambient ni amb la pervivència i sosteniment de
l'hàbitat pagès en les zones rurals de les Illes, promoure la

reforma de la normativa sobre agroturisme i turisme rural a fi de
donar prioritat  a l'aprofitament dels guanys turístics en el medi
rural a favor dels pagesos i ramaders, per tal que aquests siguin
els primers beneficiats, bé que amb caràcter secundari i
complementari respecte als guanys derivats de la seva
explotació agrària i ramadera.

6. Realitzar almenys una campanya anual descentralitzada sobre
els avantatges de produir i consumir productes agraris i
ramaders de qualitat ecològica o provinents de l'agricultura
integrada. Complementàriament, el Govern i els Consells
insulars amb competències sobre agricultura introduiran
progressivament productes ecològics o derivats de l'agricultura
integrada en les seves dependències o en altres instalAlacions
i serveis subvencionats amb fons públics autonòmics."

A la seu del Parlament, 22 de maig del 2001.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

15 de maig del 2001, debaté la InterpelAlació RGE núm.
2106/01, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern en relació amb la desestacionalització turística a
les Pitiüses.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Pere Palau i
Torres.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan Buades
i Beltran del G.P. Mixt, Hble Sr. Cecili Buele i Ramis del G.P.
PSM-Entesa Nacionalista, i Hble Sr. Josep Marí i Ribas del
G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Pere
Palau  i Celestí Alomar.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2060/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Francisca Bennàssar i Tous, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat a les
piscines i platges de les Illes Balears. (BOPIB 91 de 27 d'abril
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2056/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció de camps de
golf a Menorca. (BOPIB 91 de 27 d'abril del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2120/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a beneficis de l'obertura de nous
camps de golf a Menorca. (BOPIB 92 de 4 de maig del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2260/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina 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. (BOPIB 93 de
4 de maig del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2261/01,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a depuració terciària de
l'Edar de Santa Maria. (BOPIB 93 de 4 de maig del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 93 de 4 de maig
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté conjuntament les preguntes RGE
núm. 2263/01 i 2264/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
valoració de la ubicació del nou centre de salut a Marratxí i
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a destí final de l'actual centre de salut de Marratxí,
respectivament. (BOPIB 93 de 4 de maig del 2001).

Foren contestades 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 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 93 de 4 de maig
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 93 de 4 de maig
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2258/01,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pacs mòbils a Santa
Eulàlia i a Sant Antoni. (BOPIB 93 de 4 de maig del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 93 de 4 de maig 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 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2266/01,
de l'Hble. Sr. Diputat José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tramesa de l'avantprojecte
de llei de biodiversitat. (BOPIB 93 de 4 de maig del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig 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

15 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE núm. 2267/01,
de l'Hble. Sr. Diputat José María 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. (BOPIB 93 de 4 de maig del 2001).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a retirada de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 2265/01.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de maig del 2001, fou retirada la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble Sr. Joan Huguet 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
hotelers. La pregunta fou retirada pel seu autor, atesa
l'absència del Molt Hble. Sr. President del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm. 1678/01.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig del 2001, prengué en consideració per 31 vots a
favor, 27 en contra i cap abstenció, la proposició de llei de
referència, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ús de les llengües oficials en
l'encunyació de monedes de l'euro (BOPIB núm. 88, de 6
d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a rebuig a l'atemptat sofert pel periodista Gorka

Landaburu.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig del 2001, es fa ressò per assentiment de la
manifestació expressada per la Mesa de la Cambra, en relació
al seu rebuig a l'atemptat sofert pel periodista Gorka
Landaburu, a Zarauz, que afortunadament no ha tengut

conseqüències mortals, però que és un atemptat contra la pau
i contra la convivència al País Basc.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
l'avantprojecte de llei de biodiversitat (RGE núm. 1578/01).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
economia social (RGE núm. 1388/01).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a decaïment de la pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant comissió RGE núm. 1697/01.
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 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2001, quedà
decaiguda la pregunta de referència, presentada pel diputat
Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contracte de consultoria i assistència
tècnica a l'empresa Nortcontrol SA per un import de
14.448.000 pessetes (BOPIB núm. 88, de 6 d'abril
d'emguany), a causa de l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2502/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a docència i aprenentatge de les varietats dialectals
balears als centres d'ensenyament de la nostra comunitat.
(Mesa de 30 de maig del 2001).

Palma, a 30 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la docència i l'aprenentatge de les varietats dialectals
balears als centres d'ensenyament de la nostra comunitat.

El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació als projectes lingüístics de centre i la seva
referència a les varietats dialectals de les Illes Balears.

Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2561/01, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1777/01, relativa a

accés a les platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca.
(Mesa de 30 de maig del 2001).

Palma, a 30 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1777/01,
relativa a l'accés a les platges de la costa sud de Ciutadella, la
moció següent.

La consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears va signar el 27 d'abril de l'any 2000, amb cadascun dels
propietaris de Cala'n Turqueta i sa Marjal Nova, un conveni que
faria possible l'accés controlat i racional a les platges de Cala'n
Turqueta i es Talaier, l'Anei 14, a la costa sud de Ciutadella de
Menorca.

L'aparcament, deien, seria també operatiu a partir de l'estiu
del 2001, és a dir, d'enguany. També l'Ibanat es comprometia a
la informació als accessos, a la custòdia i a la comprovació de
les instal Alacions; a la recepció i a l'orientació dels visitants, a la
recollida dels residus depositats a la zona d'aparcaments i
d'accés a les platges i el manteniment d'un servei de vigilància
que controli el pas dels vehicles.

Per altra banda, també els accessos a les platges de
Macarella i Macarelleta, encara estan pendents de resolució. El
fet és que el conveni entre Ibanat i la propietat va acabar el 30
d'abril passat i va deixar en l'aire el lliure accés a les platges.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular, com
a conseqüència de la interpelAlació formulada al Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears sobre "l'accés a les
platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca", presenta la
moció següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures necessàries per garantir, tant de
forma provisional com definitiva l'accés públic i gratuït a les
platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca, durant tot
l'any".

Palma, a 24 de maig del 2001.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2556/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
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colAlectius d'immigrants que reben ajudes del Govern. (Mesa
de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2557/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
colAlegis públics que disposen d'escola de pares. (Mesa de 30
de maig del 2001).

RGE núm. 2558/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
programes per tal d'integrar el colAlectiu de persones
estrangeres. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2559/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a II Festival
SONYC ROCK. (Mesa de 30 de maig del 2001).

Palma, a 30 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins colAlectius d'immigrants han rebut o reben ajudes del
Govern?

Palma, a 23 de maig del 2001.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de colAlegis públics de Balears disposen d'escola de
pares?

Palma, a 23 de maig del 2001.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes desenvolupa la conselleria per impulsar la
integració del colAlectiu de persones estrangeres? Indicau quins
programes són conjunts amb altres entitats i quines entitats els
desenvolupen.

Palma, a 23 de maig del 2001.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

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.

Quin cost ha tengut el II Festival Sonyc Rock? Indicau
també quines conselleries hi han participat econòmicament  i
amb quina quantitat.

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2595/01, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convocatòria d'oposicions. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2596/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sorteig
de viatges al Carib. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2597/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànov es i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estat sanitari de les platges de Palma. (Mesa de 30 de maig
del 2001).

RGE núm. 2598/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normativa de transport escolar. (Mesa de 30 de maig del
2001).

RGE núm. 2599/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edificació als
anei del Parc de Llevant. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2600/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de la
plaga del Tomicus S.P. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2601/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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campanya publicitària "Decisions de Govern". (Mesa de 30
de maig del 2001).

RGE núm. 2602/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions a l'emissora COM Ràdio del president del
Govern. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2603/01, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
de salut inaugurats per la Conselleria de Sanitat. (Mesa de
30 de maig del 2001).

RGE núm. 2604/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris del
nomenament dels representants al Consell Econòmic i Social.
(Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2605/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres
de l'institut d'educació secundària de Sant Agustí. (Mesa de
30 de maig del 2001).

RGE núm. 2606/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de les
obres del colAlegi públic de Sant Rafael d'Eivissa. (Mesa de
30 de maig del 2001).

RGE núm. 2607/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
partides pressupostàries per a un pavelló multifuncional a
Menorca. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2608/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències als consells en matèria esportiva. (Mesa de 30
de maig del 2001).

Palma, a 30 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 conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

A la vista de les notícies aparegudes en alguns mitjans de
comunicació, relatives a processos d'impugnació judicial
motivats per les exigències de coneixements de català en la
convocatòria d'oposicions del Govern de les Illes Balears, ens
pot  informar l'Hble. Conseller d'Interior de com estan aquests
processos i de quines són les causes que els han motivat?

Palma, a 29 de maig del 2001.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina opinió li mereix a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme que
a les celebracions de la Federació Hotelera de Mallorca se
sortegin viatges al Carib?

Palma, a 29 de maig del 2001.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

És cert -com ha afirmat la Sra. Maria Crespo Ferrer, regidora
de l'Ajuntament de Palma- que la Conselleria de Sanitat i
Consum ha enviat les pitjors mostres analítiques de les platges
de Palma i ha actuat amb mala fe davant la Unió Europea per tal
d'impedir que les platges de Palma, Cala Major, Ciutat Jardí i
Cala Estància obtenguin banderes blaves europees?

Palma, a 29 de maig del 2001.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

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

Ha calculat la Conselleria d'Educació i Cultura el cost que
suposava aplicar la nova normativa de transport escolar?

Palma, a 29 de maig del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Pensa l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient prohibir
edificar als anei del Parc de Llevant?

Palma, a 24 de maig del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha dut a terme la Conselleria de Medi
Ambient per tal de controlar la plaga del Tomicus SP?

Palma, a 29 de maig del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller d'Educació i Cultura que la campanya
publicitària "Decisions de Govern" (mesures per millorar la
qualitat de visa a les Illes Balears), pel que fa a l'educació,
respon al criteri de veracitat?

Palma, a 29 de maig del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert, Sr. President del Govern, que el passat dia 2
d'aquest mes va declarar a l'emissora COM Ràdio que el Sr.
Matas "actúa como un gobernador civil" i que "no ha superado
la derrota electoral"?

Palma, a 29 de maig del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins centres de salut ha inaugurat la consellera de Sanitat
des que ocupa el càrrec?

Palma, a 15 de maig 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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins criteris ha seguit el conseller de Treball i Formació per
nomenar els representants de les organitzacions empresarials
que formaran part del Consell Econòmic i Social?

Palma, a 24 de maig del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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 començaran les obres de l'institut d'educació
secundària de Sant Agustí d'Eivissa?

Palma, a 28 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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.

Estaran llestes les obres del colAlegi públic de Sant Rafael a
l'illa d'Eivissa a l'inici del proper curs escolar?

Palma, a 28 de maig del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Molt  Hble. Sr. President del Govern habilitar amb
caràcter d'urgència les partides necessàries per tal de construir
a Menorca un nou pavelló multifuncional amb capacitat per a
cinc mil espectadors?

Palma, a 24 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

En quina situació es troben les transferències esportives als
consells insulars anunciades ja fa dos anys i de les quals
encara no en sabem res?

Palma, a 24 de maig del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2547/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terrenys
en relació amb el torrent de Manacor, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 30 de maig del
2001).

RGE núm. 2548/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcionament de la residència de Felanitx, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 30 de maig del
2001).

RGE núm. 2549/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de
parelles de fet, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 30 de maig del 2001).

RGE núm. 2550/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

manteniment de l'article 10 de la Llei de parelles estables, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
30 de maig del 2001).

RGE núm. 2551/01, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suplement econòmic al pla d'immigració de les Illes Balears,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
30 de maig del 2001).

Palma, a 20 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 comissió.

Quan pensa tenir tots els terrenys pendents d'expropiació
del nou traçat del torrent de Manacor?

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

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 comissió.

En quina situació de funcionament es troba la residència de
Felanitx?

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

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 comissió.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears entrar al Parlament
la Llei de parelles estables?

Palma, a 22 de maig del 2001.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la consellera de Benestar Social mantenir l'article 10
de la Llei de parelles estables?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin suplement econòmic ha rebut en relació amb el Pla
d'immigració de les Illes Balears la Conselleria de Benestar
Social?

Palma, a 22 de maig del 2001.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2560/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions en infraestructures poliesportives a l'illa
de Menorca. (Mesa de 30 de maig del 2001).

Palma, a 30 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 163 i següents del

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

Podem dir que les infraestructures esportives de l'illa de
Menorca han experimentat una substancial millora en els
darrers anys, en els quals, gràcies a múltiples esforços de quasi
totes les administracions públiques, clubs esportius, entitats i

societat en general, s'ha anat aconseguint omplir els buits
d'infraestructures i millorar aspectes i elements deficitaris en
aquest camp.

Malgrat tot  açò, a Menorca encara no s'ha arribat a assolir
el nivell d'infraestructures esportives que la societat requereix
i que altres lleis de l'arxipèlag ja tenen.

Actualment és viu el debat sobre la llei de transferències
d'aquells temes esportius que encara són competència del
Govern i, entre ells, de forma molt important, el de les
infraestructures de les quals el Govern és titular i gestiona
directament. Hem de recordar que no se sap encara res de com
repercutiran a Menorca les noves transferències, però sí sabem
que Unió Mallorquina reclama la gestió i la titularitat directa de
les instalAlacions que gestiona directament el Govern balear com
l'Escola de Vela Calanova o el pavelló Príncipes de Espanya. A
Menorca no hi ha cap instalAlació d'aquesta categoria, i açò
implicaria, evidentment, un greuge comparatiu molt important
per a la nostra illa, que quedaria sense possibilitat de gaudir
d'unes instalAlacions de primer ordre.

Més recentment, surant la celebració dels partits d'ascens
a la lliga ACB per part del Menorca Bàsquet, s'ha demostrat que
Menorca necessita un pavelló adequat, però no tan sols per
aquest fet, sinó perquè hi ha cada vegada més activitats de tot
tipus -'socials, culturals, musicals, etc.- que precisen dels
espais adequats `per acollir un gran nombre de persones,
infraestructura que s'ha reconegut com a necessària fins i tot
per la mateixa presidenta del Consell Insular de Menorca i la
directora feneral d'esports del Govern balear.

És per açò que el Grup Popular presenta la proposició no de
llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar les partides necessàries per tal de construir a
Menorca un nou pavelló multifuncional amb capacitat per a
5.000 persones.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir un ens en el qual s'integrin el Consell
Insular de Menorca i tots els ajuntaments de l'illa, amb l'objectiu
de determinar el lloc idoni per a la ubicació del nou pavelló
multifuncional.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar els estudis necessaris que acondueixin a
dotar l'illa de Menorca de les infraestructures i instalAlacions
esportives adients d'acord amb les necessitats i demandes
d'infraestruct ures que precisi l'illa, aplicant les inversions
pertinents.

Palma, a 23 de maig del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
José María González i Ortea.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2483/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de maig del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, davant la
Comissió  d'Economia, per tal d'informar sobre la primera
fase del Pla estratègic de foment de la competitivitat d'Eivissa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2543/01, 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 30 de maig del 2001, conformement amb l'establert per
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 les
actuacions del defensor del menor.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2544/01, 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 30 de maig del 2001, conformement amb l'establert per
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 de suport als equips d'elit a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.

El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 2545/01, 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 30 de maig del 2001, conformement amb l'establert per
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 de la Conselleria de benestar Social en relació amb
la dona.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 2546/01, 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 30 de maig del 2001, conformement amb l'establert per
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 de la Conselleria de Benestar Social en relació amb
la cooperació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a proposta al Ple de la Cambra d'aplicar el

procediment de tramitació directa i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 2344/01, de crèdit extraordinari
per a subvencions electorals. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de maig del 2001, conformement amb l'establert a
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l'article 140 del Reglament de la Cambra, acordà de
proposar al Ple l'aplicació del procediment de tramitació
directa i en lectura única del projecte de llei de referència,
publicat al BOPIB núm. 95, de 25 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a conformitat del Govern amb la tramitació de la

proposta d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de carreteres i camins (RGE núm. 2175/01),
presentada per la Comissió Tècnica Interinsular. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de maig del 2001, es donà per assabentada de l'escrit
RGE núm. 2522/01, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual comunica la seva conformitat amb la
tramitació de la proposta de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a designació dels diputats que han de defensar

davant el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig del 2001, d'acord amb l'article 178.1 del
Reglament de la Cambra, acordà d'ampliar l'acord adoptat
a la sessió del passat dia 21 de març, i designar també l'Hble.
Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa per tal de defensar davant
el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de participació
de les comunitats autònomes en el Consell de la Unió
Europea. En virtut d'aquest acord, els diputats que
defensaran davant el Congrés dels Diputats aquesta
proposició de llei seran:

Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza.
Hble. Sr. Cecili Buele i Ramis.
Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a diversos canvis en la comissió no permanent

d'investigació sobre l'adquisició de finques i terrenys per part
de l'Administració autonòmica.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2501/01, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica que a la comissió de
referència l'Hble. Sr. Cristóbal Huguet i Sintes i l'Hble. Sr.
Josep Juan i Cardona seran substituïts per l'Hble. Sra. Maria
Salom i Coll i l'Hble Sr. Joan Huguet i Rotger,
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

B)

Relativa a llista definitiva d'admesos de la convocatòria
per cobrir una plaça del cos de tècnics/assessors facultatius
del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de funcionari
de carrera.

D'acord amb les bases que regeixen la convocatòria per
cobrir la plaça de referència, amb caràcter de funcionari de
carrera i mitjançant oposició lliure, publicades en el BOPIB
núm. 92, de 4 de maig d'enguany, el tribunal qualificador, en
reunió de dia 29 de maig del 2001, ha resolt d'aprovar la
llista definitiva d'aspirants admesos a la dita convocatòria,
així com de convocar l'aspirant per al proper dilluns 4 de
juny, a les 10,30 hores, per a la realització del segon exercici
(atesa l'acreditació de coneixements de català que l'eximeix
de fer el primer).

Llista definitiva d'admesos:

- Maria Perelló i Mas. DNI núm. 41.401.466.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del tribunal qualificador:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

C)
Relativa a llista definitiva d'admesos de la convocatòria

per cobrir una plaça d'administratiu del Parlament de les
Illes Balears amb caràcter de funcionari de carrera.

D'acord amb les bases que regeixen la convocatòria per
cobrir la plaça de referència, amb caràcter de funcionari de
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carrera i mitjançant oposició lliure, publicades en el BOPIB
núm. 92, de 4 de maig d'enguany, el tribunal qualificador, en
reunió de dia 29 de maig del 2001, ha resolt d'aprovar la
llista definitiva d'aspirants admesos a la dita convocatòria,
així com de convocar els aspirants per al proper dilluns 4 de
juny, a les 10,30 hores, per a la realització del segon exercici,
relatiu al maneig del processament de textos Microsoft Word,
versió 7.00 o superior.

Llista definitiva d'admesos:

- Albertí Cabot, Aina Pilar. DNI núm. 18.232.759.
- Amengual Morro, Francesc. DNI núm. 43.033.462.
- Berga Figuerola, Maria Isabel. DNI núm. 18.233.014.
- March Mascaró, Antoni. DNI núm. 78.205.979.
- Mora Orvay, Oscar. DNI núm. 43.078.751.
- Munar Arrom, Jaume. DNI núm. 43.032.239.
- Perelló Jonquera, Antònia Ma. DNI núm. 43.046.631.
- Rovira Serrano, Núria. DNI núm. 43.069.795.
- Sampol Isern, Ramon. DNI núm. 42.373.834.
- Socias Gayá, Jerònia. DNI núm. 78.209.793.
- Vivo Ruzafa, Antonio. DNI núm. 43.042.575.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 2001.
El president del tribunal qualificador:
Maximilià Morales i Gómez .

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 94.

- Pàg. 2268. Bases de la convocatòria per cobrir tres places
vacants al cos d'administratius del Parlament de les Illes
Balears. Base tercera, apartat 3.2.1.
On diu: Si aquests estan en possessió dels títols, diplomes o
certificats requerits a l'apartat vuitè de la base segona, ...
Ha de dir: Si aquests estan en possessió dels títols, diplomes o
certificats requerits a la base segona, ... 

- Pàg. 2272. Bases de la convocatòria per cobrir una plaça
vacant al cos tècnic de gestió del Parlament de les Illes Balears.
Base tercera, apartat 3.2.2.
On diu: Si aquests estan en possessió dels títols, diplomes o
certificats requerits a l'apartat vuitè de la base segona, ...
Ha de dir: Si aquests estan en possessió dels títols, diplomes o
certificats requerits a l'apartat setè de la base segona, ... 
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