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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió dels dies 6, 7 i 8 de
novembre del 2001, s'aprovaren les Resolucions derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 16 de novembre del 2001
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no concedir cap autorització de noves perforacions a
la zona declarada monument natural de les Fonts Ufanes de
Campanet.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar una solució integral al problema de salinització
dels pous de la zona nord de Mallorca abans que aquest
problema s'agreugi i no tengui solució com ha succeït a altres
indrets de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
l'ús de materials reciclables i no contaminants.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a completar el procés de gratuïtat de peatges per als
residents de la Vall de Sóller.

5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol perquè prioritzi l’execució d’inversions a les Illes en
matèria de carreteres, respectant, igual que ho fa en altres
territoris, la competència del Govern de les Illes Balears en el
disseny del corresponent pla i successives modificacions del
mateix, compensant així els efectes de la insularitat, en
compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de 29 de juliol de
règim especial.

6. El Parlament  de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
espanyol perquè colAlabori econòmicament amb el Govern de
les Illes Balears en la potenciació del transport ferroviari, amb
un finançament per càpita similar a la resta del territori
peninsular, compensant així els efectes d’insularitat, en
compliment de l’article 10 de la Llei 30/98, de 29 de juliol de
règim especial.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l 'Estat a
promoure els canvis legislatius necessaris per tal que el Senat
esdevingui l’autèntica cambra de representació territorial.

8. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat que
de manera urgent reguli la participació de les comunitats
autònomes al Consell de la Unió Europea.

9. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat
perquè als pròxims pressupostos incrementi la partida
destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar els
seus estudis universitaris fora del territori de les Illes Balears
d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears constituirà una ponència en
el si de la Comissió d’Assumptes Socials per tal d’estudiar les
possibles modificacions de la Llei electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears així com de la Llei Orgànica del
Règimen Electoral General, amb la finalitat que a les eleccions
del 2003 quedi garantida la paritat a tots els trams de les llistes
electorals. 

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
complir el previst a la Llei de règim especial per a les Balears
que encara no s’ha desenvolupat.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a dur a terme els tràmits adequats per institucionalitzar la
presència del Govern de les Illes Balears als organismes de la
Unió Europea, de manera no inferior a l’establert pels estats de
la Unió Europea d’abast federal

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a crear un model audiovisual propi per tal de fomentar la
identitat cultural i lingüística, i afavorir a l’ensems la integració
de la gent nouvinguna a les nostres illes.

14. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta de
violència que pretengui imposar-se a qualsevol indret del món,
i propugna els valors del més estricte respecte cap els drets de
les persones i els pobles.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a fomentar l’ús de codis de fonts obertes per tal d’integrar més
gent de les Illes Balears a la xarxa d’Internet, per impulsar el
comerç electrònic.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a implantar l’accés gratuït de la gent usuària de la xarxa
d’Internet a l’edició digital del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
abans que finalitzi el proper període el projecte de llei de
biodiversitat al Parlament per a la seva discussió i eventual
aprovació.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar
a partir del primer trimestre del 2002 un Pla de xoc a favor de
l'estalvi i les energies renovables que permeti complir amb la
Directiva 77/2001 de la UE, del Parlament Europeu i del Consell
Europeu de Ministres del 27 de setembre del 2001.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
prioritat  en la política d'habitatge social sobre sòl ja edificat en
lloc de sobre nou sòl sense la condició de solar o en rústic i
amb preferència per a l'oferta de lloguer, atenent primer les
demandes de les zones de les Balears més deficitàries. 
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20. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la solAlicitud
del Govern de les Illes Balears d'aconseguir la transferència de
la gestió dels aeroports de les Illes Balears.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
augmentar els descomptes de les tarifes aèries als residents de
les Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern a
continuar renegociant amb el Govern central el conveni de
carreteres. Al mateix temps, rebutja l'actitud del Ministerio de
Fomento de voler imposar el seu model de carreteres.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar augmentant la cooperació amb el Tercer
Món, dirigida a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques i a la construcció de societats democràtiques
respectuoses amb els drets humans.

24. El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant amb els representants de
l'Administració central el desenvolupament i l'aplicació del
Règim Especial de les Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a completar
l'elaboració del Pla sociosanitari de les nostres illes i a la seva
presentació davant la Cambra.

A la seu del Parlament, 8 de novembre del 2001.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

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

dies 6, 7 i 8 de novembre del 2001, rebutjà els apartats 1-14,
17-20, 22-36 i 38-61 de les Propostes de resolució RGE núm.
4235/01, del Grup Parlamentari Popular, relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 116 de 9 de novembre del 2001).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de novembre 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
els treballs previs a l'anunciada declaració de la Serra de
Tramuntana com a parc natural (RGE núm. 3383/01).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre del 2001,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient qui, acompanyada pel director general de
Biodiversitat, informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la cap del Servei de Sanitat Animal de

la Conselleria d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, solAlicitada per la ponència que té com a objecte
avaluar l'impacte i les conseqüències de l'epidèmia
anomenada de la llengua blava.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2001, tengué lloc la
compareixença de la cap del Servei de Sanitat Animal de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, qui exposà la seva opinió
i informà sobre la matèria objecte d'estudi.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença del director general de Ramaderia del

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, davant la
Comissió d'Economia, solAlicitada per la ponència que té com
a objecte avaluar l'impacte i les conseqüències de l'epidèmia
anomenada de la llengua blava.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 d'octubre del 2001, tengué lloc la
compareixença del director general de Ramaderia del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, qui exposà la
seva opinió i informà sobre la matèria objecte d'estudi.



BOPIB núm. 118 - 23 de novembre del 2001 2837

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4425/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Hospital comarcal d'Inca. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4426/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de desestacionalització turística. (Mesa de
21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4427/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació d'empreses per dur a terme sondeigs
d'opinió entre la població de les Illes Balears. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

Palma, a 21 de novembre 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 l'Hospital comarcal d'Inca.

El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears pel que fa a la política d'aquest en relació amb la
construcció de l'Hospital comarcal d'Inca.

Palma, a 30 d'octubre del 2001.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.
El portaveu:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política de desestacionalització turística.

Atesa l'absència d'una política clara i definida per part del
Govern de les Illes Balears, en relació al problema de
l'estacionalitat turística i atesos els resultats decebedors dels

darrers anys, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern
en relació a la seva política de desestacionalització i les
perspectives de futur.

Palma, a 9 de novembre del 2001.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre contractació d'empreses per dur a terme sondeigs
d'opinió entre la població de les Illes Balears.

Interessat a conèixer quina és la política del Govern de les
Illes Balears en relació amb la contractació d'empreses per tal de
realitzar sondeigs d'opinió entre la població de les Illes Balears,
el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern sobre aquest
aspecte.

Palma, a 19 d'octubre del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4331/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a treballs
realitzats pel Sr. Fernando García Panizo. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4332/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a treballs
efectuats pel Sr. Xavier Roig. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4333/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a treballs
realitzats per l'empresa DIT, SL. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4334/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Museu d'Art
Contemporani i al Museu de la Joguina de sa Pobla. (Mesa
de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4335/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a les activitats al Museu
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Arqueològic d'Eivissa, estiu 2000. (Mesa de 21 de novembre
del 2001).

RGE núm. 4336/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la Mostra de Cuina
Mallorquina. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4337/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a les festes de Sant Antoni
de sa Pobla. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4338/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a sa Pobla a Gràcia. (Mesa
de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4339/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de teresetes.
(Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4340/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la Moda Adlib. (Mesa de
21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4341/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la Fira d'Alcúdia. (Mesa
de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4342/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a les festes d'Esporles,
Hibritart 2000. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4343/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al programa Futurisme,
cicle de conferències "Imatge i realitat del turisme a les Illes
Balears". (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4344/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a l'exposició 100 anys de
Turisme. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4345/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la Nit de la Cultura.
(Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4346/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a l'exposició Eivissa
Patrimoni de la Humanitat. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4347/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa

a aportació econòmica de l'Ibatur a activitats culturals del
Foment de Menorca. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4348/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de música
clàssica d'hivern a Palma. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4349/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival Internacional
Deià 2000. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4350/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival Internacional
de Música d'Eivissa. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4351/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival Internacional
de Música Clàssica de Cura i Pla de Mallorca. (Mesa de 21
de novembre del 2001).

RGE núm. 4352/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la Setmana Europea de
Música Religiosa-Cala Millor. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4353/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival d'Orgue, Santa
Maria de Maó. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4354/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Música
Joventuts Musicals de Maó. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4355/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Música
Joventuts Musicals de Ciutadella. (Mesa de 21 de novembre
del 2001).

RGE núm. 4356/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a Nits de Música Clàssica
a Fornells. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4357/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la Setmana d'òpera de
Maó. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4358/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a Jazz a Maó. (Mesa de 21
de novembre del 2001).
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RGE núm. 4359/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a Jazz Obert-Associació
d'AlAligàtors-Menorca. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4360/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a Concerts de Pasqua,
Ciutadella-Ferreries. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4361/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Concert Líric Santa
Eulàlia-Alaior. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4362/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al cicle de concerts "El
Mundo Sinfónico de Palma". (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4363/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Jazz de Cala
d'Or. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4364/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Música
Clàssica de Cala d'Or. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4365/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Curs Internacional de
Música-UIB. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4366/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival Internacional
de Música "Serenates d'Estiu". (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4367/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Jazz a sa
Pobla. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4368/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a l'Acadèmia Internacional
de Música de Palma. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4369/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a Conciertos sobre la
Hierba-Bendinat. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4370/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a l'Encontre Internacional
de Compositors. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4371/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Música de
Bunyola. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4372/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Concert d'Orgue Barroc
Mateu Bosch-Sencelles. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4373/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Jazz-Injuve
2000-Eivissa. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4374/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Curs Internacional
d'Orgue Bartomeu Ballester-Campos. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4375/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival Chopin de
Valldemossa. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4376/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de Música de
Pollença. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4377/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Concert Homenatge a
Bach-Palma. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4378/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la temporada de ballet
de Palma. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4379/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival Mundial de
Danzas Folklóricas de Palma. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4380/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la Mostra Internacional
Folklòrica, Sa Mostra de Sóller. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

RGE núm. 4381/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la temporada d'òpera del
Teatre Principal. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4382/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Festival de
Curtmetratges d'Alcúdia. (Mesa de 21 de novembre del 2001).
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RGE núm. 4383/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a l'exposició Per Amor a
l'Art de Runes. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4384/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al Programa Un Hivern a
Mallorca. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4385/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur a la pelAlícula Bahía de
Palma. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4386/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al programa Un Hivern a
Menorca. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4387/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aportació econòmica de l'Ibatur al programa Un Hivern a
Eivissa. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4388/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a entitats sense ànim de lucre que han rebut subvencions per
activitats de formació. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4389/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a associacions d'estudiants de la UIB que han rebut ajudes
del Govern. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4428/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
campanya publicitària relativa a la declaració del parc
natural de Llevant. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

Palma, a 21 de novembre 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 escrita.

Quins treballs ha realitzat per a la Conselleria de Turisme el
Sr. Fernando García Panizo, de manera personal o mitjançant
alguna de les seves empreses?

Palma, a 9 de novembre 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.

Quins treballs ha realitzat per a la Conselleria de Turisme el
Sr. Xavier Roig? Indicau quin ha estat el cost i els resultats de
la seva feina.

Palma, a 9 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Quins treballs ha realitzat per a la Conselleria de Turisme
l'empresa DIT, SL? indicau-ne els costos.

Palma, a 9 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Museu d'Art Contemporani i Museu de la Joguina de sa Pobla?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
les activitats al Museu Arqueològic d'Eivissa, estiu 2000?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
la Mostra de Cuina Mallorquina?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
les Festes de Sant Antoni de sa Pobla?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
sa Pobla a Gràcia?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival de Teresetes?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
la Moda Adlib?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur  a
la Fira d'Alcúdia?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
les festes d'Esporles, Hibritart 2000?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
programa Futurisme, cicle de conferències "Imatge i realitat del
turisme a les Illes Balears"?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
l'exposició 100 anys de turisme?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
la Nit de la Cultura?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
l'exposició Eivissa Patrimoni de la Humanitat?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
activitats culturals del Foment de Menorca?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival de Música Clàssica d'Hivern a Palma?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival Internacional Deià 2000?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival Internacional de Música d'Eivissa?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival Internacional de Música Clàssica de Cura i Pla de
Mallorca?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
la Setmana Europea de Música Religiosa-Cala Millor?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival d'Orgue, Santa Maria de Maó?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival de Música Joventuts Musicals de Maó?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival de Música Joventuts Musicals de Ciutadella?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
Nits de Música Clàssica a Fornells?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur  a
la Setmana d'Òpera de Maó?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
Jazz a Maó?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
Jazz Obert-Associació d'AlAligàtors-Menorca?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
concerts de Pasqua, Ciutadella-Ferreries?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Concert Líric Santa Eulàlia-Alaior?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
cicle de Concerts "El Mundo Sinfónico" de Palma?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival de Jazz de Cala d'Or?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival de Música Clàssica de Cala d'Or?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Curs Internacional de Música-UIB?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival Internacional de Música "Serenates d'estiu"?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
festival de Jazz a sa Pobla?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
l'Acadèmia Internacional de Música de Palma?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
Conciertos sobre la hierba-Bendinat?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
l'Encontre internacional de compositors?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
festival de música de Bunyola?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
concert d'orgue barroc Mateu Bosch-Sencelles?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
festival de Jazz-Injuve 2000, Eivissa?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
curs internacional d'orgue Bartomeu Ballester-Campos?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival Chopin de Valldemossa?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival de Música de Pollença?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
concert homenatge a Bach-Palma?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
la temporada de ballet de Palma?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
Festival Mundial de Danzas Folklóricas de Palma?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
la Nostra Internacional Folklòrica, sa Mostra de Sóller?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur  a
la temporada d'òpera del Teatre Principal?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
festival de curtmetratges d'Alcúdia?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
l'exposició Per amor a l'art en temps de runes?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
programa Un Hivern a Mallorca?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur a
la pelAlícula Bahía de Palma?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
programa Un Hivern a Menorca?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
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 aportació econòmica va realitzar l'any 2000 l'Ibatur al
programa Un Hivern a Eivissa?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
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 entitats sense ànim de lucre han rebut ajudes de la
Conselleria d'Educació i Cultura per a la realització d'activitats
de formació permanent adreçades al professorat de nivells
educatius no universitaris durant els anys 2000 i 2001?
Especificau-ne les quantitats econòmiques.

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
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 associacions d'estudiants de la UIB per al curs
2000/2001 han rebut ajudes per part  de la Conselleria d'Educació
i Cultura?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost global de la campanya publicitària
relativa a la declaració del Parc Natural de Llevant? Indicau el
cost de les insercions dels missatges publicitaris als mitjans de
comunicació i el cost de creació de la campanya, així com el
nom de l'empresa que n'ha realitzat el disseny.

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
José María  González i Ortea.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4461/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coordinació durant els temporals. (Mesa de 21 de novembre
del 2001).

RGE núm. 4462/01, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
dels imposts sobre hidrocarburs. (Mesa de 21 de novembre
del 2001).

RGE núm. 4463/01, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reparació de danys en infraestructures. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4464/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
LLUÏSA Dubón i Pretus, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a demolició del material de risc. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4465/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
igualtat de condicions entre els opositors de Mallorca i els de
Menorca. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4466/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integració del Govern de les Illes Balears en la Fundació del
Teatre Principal de Maó. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4467/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Hugue t  i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del president del Govern a la Cimera de
Formentor. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4468/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vinculació
de la consellera de Medi Ambient amb el president del
Govern. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4469/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes en relació amb els hospitals General i Joan March.
(Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4470/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mal olor
a l'edar de Sant Antoni. (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4471/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Jua n  i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució
al problema de l'edar de Sant Miquel. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4472/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a acondicionament

de camins rurals a Eivissa i Formentera. (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4473/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
d'electrificació de Cala d'Hort. (Mesa de 21 de novembre del
2001).

Palma, a 21 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller d'Interior que la coordinació entre les
diferents administracions va funcionar adequadament al llarg
dels passats temporals?

Palma, a 21 de novembre del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Quina és la posició del Govern de les Illes Balears sobre el
projecte del Govern de l'Estat d'incrementar els imposts sobre
els hidrocarburs?

Palma, a 21 de novembre 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 al conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Li sembla adequat al Govern de les Illes Balears que el
Govern de l'Estat destini a la reparació de danys en
infraestructures adscrites al Ministeri de Medi Ambient un 46%
a la Comunitat Valenciana, i el 54% restant a distribuir entre les
comunitats catalana i balear?

Palma, a 21 de novembre del 2001.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com valora el Govern de les Illes Balears la reducció per part
del Ministeri d'Agricultura de les despeses per a la demolició
del material de risc a causa de les vaques boges?

Palma, a 21 de novembre del 2001.
La diputada:
Maria Lluïsa Dubón i Pretus.

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 Ple.

Quines mesures pensa emprendre el conseller d'Interior per
tal que els opositors de Menorca puguin examinar-se en les
mateixes condicions que ho fan els residents a Mallorca que es
presenten a les proves que convoca el Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 20 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Per quina raó el Govern de les Illes Balears no pensa
integrar-se en la fundació que ha de gestionar el Teatre
Principal de Maó i en canvi sí que ho ha fet en la fundació del
Teatre Principal d'Inca?

Palma, a 20 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Està d'acord la consellera de Medi Ambient amb el fet que
el president del Govern de les Illes Balears participés a la Cimera
de Formentor?

Palma, a 5 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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.

Se sent vinculada la consellera de Medi Ambient amb el
president del Govern de les Illes Balears i, per tant, dóna suport
a la política d'aquest de suport a la cimera de Formentor?

Palma, a 5 de novembre del 2001.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin projecte té la Conselleria de Sanitat per als hospitals
General i Joan March?

Palma, a 21 de novembre del 2001.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

Quan pensa solucionar la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears el problema del mal olor que hi ha a
l'edar de Sant Antoni?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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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 solucionar la consellera de Medi Ambient els
problemes de l'edar de Sant Miquel a Eivissa?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.

Quines han estat les inversions fetes pel Govern de les Illes
Balears per l'acondicionament de camins rurals a Eivissa i
Formentera durant els anys 2000 i 2001?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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

Tenint en compte els perjudicis que representa per als
propietaris el PORN de Cala d'Hort, té previst el Govern obres
d'electrificació a Cala d'Hort?

Palma, a 23 d'octubre del 2001.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4328/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
integral de desenvolupament del territori cultural de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (Mesa de 21 de novembre del 2001).

RGE núm. 4328/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arxiu i
museu de l'educació de les Illes Balears , a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

RGE núm. 4328/01, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
dels acords Govern-Consell Insular de Menorca per
compartir espais en el Museu de Menorca, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 21 de
novembre del 2001).

Palma, a 21 de novembre 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 de
Cultura.

En quina situació es troba l'anomenat "Projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears"?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 de
Cultura.

En quina situació es troba l'anomenat "Arxiu i museu de
l'educació de les Illes Balears"?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben els acords presos entre la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
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i el Consell Insular de Menorca per compartir espais en el
Museu de Menorca?

Palma, a 8 de novembre del 2001.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4322/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a crèdit extraordinari per fer front als estralls
produïts per la tempesta dels passats dies 10 i 11 de
novembre, a tramitar pel procediment d'urgència.  (Mesa de
21 de novembre del 2001).

Palma, a 21 de novembre 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.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu a l'article 95 del
Reglament de la Cambra, el grup proposant  solAlicita l'aplicació
del procediment d'urgència a aquesta iniciativa atesa la gravetat
dels danys produïts per la tempesta que ha afectat la nostra
comunitat autònoma els passats dies 10 i 11 de novembre, fet
aquest que aconsella una actuació immediata.

Atesos els greus estralls produïts per la tempesta que va
afectar les Illes Balears els passats dies 10 i 11 de novembre, i
atès que aquests afectaren, de manera general tot el territori de
la comunitat autònoma i que han estat molt greus i costoses les
conseqüències d'aquest fenomen i urgent l'inici de les
reparacions dels danys, el Grup Parlamentari Popular presenta
la proposició no de llei següent:

1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a habilitar un
crèdit extraordinari, de forma immediata i amb càrrec als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de l'any 2001, d'acord amb les estimacions dels danys.

2. El Parlament insta el Govern de l'Estat a habilitar les partides
pressupostàries adients per tal de fer front a les despeses
necessàries per colAlaborar a la reparació dels danys causats per
la tempesta.

Palma, a 13 de novembre del 2001.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3540/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, relativa a ajuts per a la
conservació del medi natural. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre
del 2001).

A causa de l"extensió i de les característiques de la
resposta, aquesta queda dipositada al Registre General de
l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3737/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina MaCastillo i Ferrer, relativa a actuacions
per prevenir la sida. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).

Les actuacions i activitats dutes a terme al llarg dels anys
2000 i 2001 són les següents:

-Campanya informativa Dia Mundial de la Sida, en els
mitjans informatius escrits.

-Distribució de material del ministeri a ONG, instituts
penitenciaris de Palma, Eivissa i centres tutelars de menors.

-Activitats ocasionals als centres escolars a petició pròpia.
-Distribució de preservatius, número total: 85.680 l’any 2000,

el 2001 pendent de tancar.
-Dispensació de metadona a oficines de farmàcia.
-Programes d’intercanvi de xeringues, contenidors, aigua,

tovalloles i alcohol. (Unitat mòbil de Metges del Món,
farmàcies d’Eivissa i Menorca, Centre d’Emergència Social).

-A partir del novembre del 2001, intercanvi de xeringues a 50
farmàcies de Mallorca, segons el conveni amb el ColAlegi
d’Apotecaris.

-Subvencions a ONG.
-Actuacions sobre població immigrant de risc ADPV i

prostitució, a través de la ONG Metges del Món. Acord amb
Benestar Social i a la prostitució. Es preveu una dotació de la
conselleria de 15 milions.

-Actuacions sobre població immigrant de risc, per medi de
cas de recollida.

-Elaboració d’una enquesta sobre conducta sexual i
coneixements de vih/sida, per aplicar-la al medi escolar, alumnes
de 16 anys i extracció de mostra poblacional. (Es presenta el 20
de novembre al Fòrum de la Sida).

-Realització d’una enquesta sobre els coneixements,
habilitats i actituds dels homes homosexuals i les lesbianes de
les Illes Balears.

-Setmanari sobre vih i embaràs, dona en edat fèrtil, dirigit a
ginecòlegs, comares i infermeres de consulta ginecològica, per
implantar la prova de vih a embarassades, dones en edat fèrtil.

-Material imprès per sensibilitzar a les dones que formen el
colAlectiu anteriorment mencionat.

-Elaboració d’un nou Pla estratègic contra la sida,
consensuat amb els distints interlocutors socials i aprovat pel
Consell del Govern el mes de maig del 2001.

-Creació del Fòrum de la sida, novembre del 2000.
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-Dia Mundial de la Sida amb les ONG, suport material i
econòmic per les activitats de la citada data, en especial a
l’exposició itinerant.

ColAlaboracions amb diferents ONG:

-Associació Ciutadana de la Lluita contra la Sida (ALAS).
Treballa amb persones seropositives i realitza tasques de

prevenció, sexe segur, adhesió terapèutica, intercanvi de
xeringues, etcètera. Per tots aquests conceptes rebrà una
subvenció de 3.250.000 pessetes. L’any 2001 rebrà una
subvenció de la Conselleria de Sanitat per obrir una oficina a
Eivissa (4.000.000 pessetes).

-Associació Ben Amics.
Treballa amb el colAlectiu d’homosexuals i lesbianes.

Bàsicament dins l’àrea de sexe segur. Facilita preservatius, es
farà una enquesta específica al colAlectiu i treballarà a Eivissa
(manteniment). Rebrà 3.400.000 pessetes.

-Associació Escola de Sida, Salut i Convivència.
Realitza feina d’informació i formació amb cursos

d’habilitats en counselling, sexe segur, en millorar el
compliment terapèutic, etcètera. Durant l’any 2001 rebrà una
subvenció de 2.500.000 pessetes.

-Metges del Món.
Organització que treballa amb el bus per a l’intercanvi de

xeringues i facilitar preservatius. El principal repte de l’any 2001
és l’obertura i funcionament del centre d’atenció a la
prostitució, projecte del qual la Conselleria de Sanitat dóna
suport amb 15.000.000 de pessetes.

-Nou Horitzó.
Entitat que fa acollida i reinserció de malalts terminals de la

sida o amb greus problemes socials. Enguany rebran 800.000
pessetes.

-Associació Siloe.
Entitat que treballa amb l’acollida de persones amb sida i

greus problemes de salut i/o socials. Rebran durant l’any 200,
4.500.000 de pessetes.

-Creu Roja
La Creu Roja Jove realitza el projecte “Tu saps com

controlar”, amb una subvenció de 500.000 pessetes.

-ColAlegi d’Apotecaris de les Balears.
Firma d’un conveni de la Conselleria de Sanitat i Consum

amb el ColAlegi d’Apotecaris de les Balears, per desenvolupar
el programa d’intercanvi de xeringues a les apotecaries, amb
una dotació econòmica de 6.000.000 de pessetes.

El conjunt d’aquests projectes rebran 39.950.000 pessetes
de la Conselleria de Sanitat i Consum. També es treballa amb
altres institucions, en especial l’Insalud, Consell de Menorca i
Consells d’Eivissa i Formentera.

Palma, 9 de novembre del 2001.
La consellera de Sanitat i Consum.
Aina Ma Salom i Soler.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3741/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a aportació de la
Conselleria d'Educació i Cultura al Festival Sony Rock de
Felanitx. (BOPIB núm. 110 d'11 d'octubre del 2001).

Per part  de la Direcció General de Cultura, l'aportació al
festival Sony Rock de Felanitx serà d'un milió de pessetes
(6.010,12 euros) i, a hores d'ara, s'ha tramitat el pagament de set-
centes vuitanta-cinc pessetes (4.717,95).

L'aportació de la Direcció General de Política Lingüística al
festival Sony Rock de Felanitx, celebrat el mes de maig del 2001,
ha estat d'un milió cinquanta-sis mil cinc-centes seixanta-nou
pessetes (6.350,11 euros).

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3816/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a ajudes per
a programes relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre
homes i dones. (BOPIB núm. 111 de 19 d'octubre del 2001).

Se signaren convenis de colAlaboració amb les institucions
següents i pels imports que s'indiquen:

* Gestió Sanitària de Mallorca: 500.000 pessetes.
* Universitat de les Illes Balears: 4.000.000 pessetes.

Distribució per illes:
* Mallorca: 4.000.000 pessetes.
* Sense territorialització directa: 500.000 pessetes.

El conveni amb Gesma fou atendre la població reclusa
femenina a la presó de Palma, únic centre penitenciari de les
Illes, per la qual cosa no es considera imputable a Mallorca.

Palma, 9 de novembre del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3817/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a ajudes per
a programes relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre
homes i dones. (BOPIB núm. 111 de 19 d'octubre del 2001).

Per ordre de la consellera de Benestar Social de 28 de juny
del 2000 es convocaren ajuts i subvencions per aquest
concepte.

Es concediren ajuts econòmics a tots els solAlicitants que
complien tels requisits de la convocatòria, en la mesura del
pressupost que s’hi destinava. Els beneficiaris i les quantitats
atorgades són les relacionades a continuació:
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- Agrupació Gai i Lesbiana de les Illes Balears. Ben Amics:
200.000
- Associació de Creients i Feministes: 200.000
- Asociación de Madres de Discapacitados de Baleares: 200.000
- Asociación de Mujeres Empresarias de Baleares: 100.000
- Asociación de Viudas de Baleares: 50.000
- Assemblea de Dones de Mallorca: 100.000
- Associació Ateneu Alcari: 1.000.000
- Associació Aula Cultural: 1.000.000
- Associació de Dones de Peguera: 50.000
- Associació de mestresses de casa, d’acció social i família de
Santa Eugènia: 150.000
- Associació Nuredduna de Balears: 50.000
- Càritas de Mallorca: 900.000
- Grup de Dones Llombarderes: 50.000
- HH. Oblatas del Santísimo Redentor: 600.000
- Secretariat Diocesà Pastoral Penitenciària: 750.000
- Asociación de Amas de Hogar de Baleares UNAE: 100.000

Totes les entitats beneficiàries estan domiciliades a l’illa de
Mallorca. Tot i això, moltes d’elles estenen el seu camp
d’actuació a les altres illes. 

Palma, 9 de novembre del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3818/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a ajudes per
a programes relacionats amb la violència cap a les dones.
(BOPIB núm. 111 de 19 d'octubre del 2001).

Es concediren ajuts a les entitats següents i pels imports
que s'indiquen:

* Espora, Associació per a la promoció comunitària i la qualitat
de vida, 100.000 pessetes.
* Lobby de dones de Mallorca, 400.000 pessetes.

Ambdues entitats són domiciliades a l'illa de Mallorca.

Palma, 9 de novembre del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3818/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a ajudes per
a programes relacionats amb la violència cap a les dones.
(BOPIB núm. 111 de 19 d'octubre del 2001).

Se signaren convenis de colAlaboració amb les inst itucions
següents i pels imports que s'indiquen:

* Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 3.500.000 pessetes.
* Consell Insular de Menorca, 3.000.000 pessetes.
* ColAlegi d'Advocats de Balears, 500.000 pessetes.

La distribució per illes dels convenis amb els consells
insulars és evident. El conveni amb el ColAlegi d'Advocats fou
signat per atendre la població reclusa femenina a la presó de
Palma, únic centre penitenciari de les Illes.

Palma, 9 de novembre del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de creació d'una ponència, en el si de la Comissió

d'Assumptes Socials, per tal d'estudiar les possibles
modificacions de la Llei electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, així com la Llei orgànica del règim
electoral general, amb la finalitat que a les eleccions del
2003 quedi garantida la paritat a tots els trams de les llistes
electorals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de novembre del 2001, acordà, conformement amb
l'acord adoptat pel Ple de la Cambra, en sessió de dia 8 de
novembre d'enguany, de crear, en el si de la Comissió
d'Assumptes Socials, una ponència per tal d'estudiar  el tema
de referència, amb la mateixa composició numèrica de les
ponències de les comissions permanents, amb el mateix criteri
distributiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4067/01. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de novembre del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 4421/01, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, i acceptà la retirada de la proposició no
de llei de referència, relativa a iniciatives del Ministeri de
Medi Ambient en el litoral de les Illes Balears, publicada en
el BOPIB núm. 115, de 7 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relació de membres de la Comissió no permanent per a la

millora de la prevenció de riscs laborals i de la seguretat  i la
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salut en el treball de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

D'acord amb l'acord definitiu sobre la composició de la
comissió no permanent de referència, adoptat per la Mesa i
per la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en reunió de dia 10 d'octubre del 2001 (BOPIB núm. 110,
d'11 d'octubre d'enguany), els membres designats pels grups
parlamentaris per tal de formar part de la dita comissió són
els següents:

* Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Guillem Camps i Coll.
Hble. Sr. Antoni Llamas i Márquez.
Hble. Sra. Maria Neus Marí i Marí.
Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual.

* Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir.
Hble. Sra. Francina Armengol i Socias.

* Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista:
Hble. Sr. Cecili Buele i Ramis.

* Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista:
Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons.

* Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sr. Joan Buades i Beltran.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de novembre del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 117.

- Pàg. 2815. Projectes de llei. Ordre de Publicació.
On diu: La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de novembre del 2001, ...
Ha de dir: La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 14 de novembre del 2001, ...

On diu: Palma, a 13 de novembre del 2001.
Ha de dir: Palma, a 14 de novembre del 2001.

- Pàg. 2814 i 2826.
On diu: Comitè de salut del Parlament de les Illes Balears
Ha de dir: Comitè de seguretat i salut del Parlament de les Illes
Balears
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