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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPEL A LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 371/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política sanitària que pensa dur la Conselleria de Salut un
cop assumides les competències. (Mesa de 13 de febrer del
2002).
RGE núm. 372/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control de qualitat dels texts normatius. (Mesa de 13 de
febrer del 2002).

presentar dues preguntes orals al Ple de la Cambra dirigides a
l'Honorable Conseller de Presidència del Govern de les Illes
Balears.
Al dia d'avui, el Grup Parlamentari Popular vol debatre,
mitjançant aquesta interpelAlació, què s'ha fet per part del
Govern de les Illes Balears i concretament per part del seu
conseller de Presidència respecte del control de la qualitat dels
texts normatius.
En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular interpelAla
el conseller de Presidència sobre control de qualitat dels texts
normatius.
Palma, a 27 de desembre del 2001.
El diputat:
Fernando Piña i Sáiz.
El portaveu:
José María González i Ortea.

RGE núm. 373/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern de les Illes Balears en relació a solucions
integrals al problema de l'aigua a la zona nord de Mallorca.
(Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 374/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política de marques turístiques del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
Palma, a 13 de febrer del 2002.
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 política sanitària que pensa dur la Conselleria de Salut
un cop assumides les competències.
Interessats a conèixer quin serà el model sanitari i les
polítiques sanitàries que pensa dur a terme la Conselleria de
Salut un cop assumides les competències sanitàries per part de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern en relació al model sanitari i les
polítiques sanitàries que pensa dur a terme un cop assumides les
esmentades competències.
Palma, a 10 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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 conseller de Presidència del
Govern de les Illes Balears, sobre el control de qualitat dels
texts normatius.
Després de realitzar un mostreig dels texts normatius
publicats al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) al llarg
d e la segona meitat de l'any 1999 i de l'any 2000, es varen

3197

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 l'Hble. Consellera de Medi
Ambient, sobre la política del Govern de les Illes Balears en
relació a solucions integrals al problema de l'aigua a la zona
nord de Mallorca.
Després de més d'un any d'esperar una solució per part del
Govern de les Illes Balears al problema de l'aigua a la zona nord
de Mallorca i de no haver obtingut resposta per part de la
Conselleria de Medi Ambient.
En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular interpelAla
la consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
sobre la política del Govern de les Illes Balears en relació a
solucions integrals al problema de l'aigua a la zona nord de
Mallorca.
Palma, a 12 de desembre del 2001.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
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 política de marques turístiques del Govern de les Illes
Balears.
Duran t els darrers anys, el Govern de les Illes Balears ha
parlat en reiterades ocasions de la política de marques
turístiques com a eina bàsica de diversificació en els mercats
emissors. Amb la intenció de conèixer amb més profunditat
aquesta política, les inversions i els resultats assolits fins ara, el
Grup Parlamentari Popular interpe lA la el Govern de les Illes
Balears en relació amb la política d'aquest pel que fa a les
marques turístiques.
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Palma, a 13 de desembre del 2001.
El portaveu suplent:
Joan Flaquer i Riutort.

3.9. MOCIONS

RGE núm. 452/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
reducció de les llistes d'espera. (Mesa de 13 de febrer del
2002).
RGE núm. 454/02 , de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
cost de contractació de 8 caps de premsa. (Mesa de 13 de
febrer del 2002).

Ordre de Publicació
Palma, a 13 de febrer del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 432/02, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4048/01, relativa al
futur residencial dels malalts mentals crònics. (Mesa de 13 de
febrer del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de febrer del 2002.
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. 4048/01,
relativa al futur residencial dels malalts mentals crònics, la
moció següent.
Degut a la futura remodelació de l'Hospital Psiquiàtric que
iniciarà pròximament les obres al pavelló anomenat Casa Gran
per a convertir-ho en un psicogeriàtric serà necessària la
redistribució dels usuaris a la resta de pavellons del recinte.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent moció:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
contempli al seu projecte la possible saturació que s'originarà
fins arribar a impossibilitar l'ingrés de pacients a g u t s i
l'admissió dels crònics procedents de la planta de psiquiatria de
la resta dels hospitals.

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.
Quin ha estat el cost de l'assessorament per part de la
Escuela Andaluza de Salud Púb l i c a en la preparació de
l'avantprojecte de Llei de drogodependència i altres conductes
addictives elaborat per la Conselleria de Salut i Consum?
Palma, a 28 de gener del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Quin serà el cost total de la Biblioteca de Can Salas inclosos
l'aquisició, la redacció del projecte, la realització i la dotació de
mobiliari, llibres i personal?

Palma, a 8 de febrer del 2002.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.
El portaveu:
José María González i Ortea.

Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 356/02, de l'Hble. Diputada Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de l'assessorament de l'Escuela Andaluza de Salud Pública.
(Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 439/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa al cost total de la
Biblioteca de Can Salas. (Mesa de 13 de febrer del 2002).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut per tal
de reduir les actuals llistes d'espera a les Illes Balears?
Palma, a 6 de febrer del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de contractació de 8 caps de premsa per part
de la Conselleria de Salut? Indicau-ho de manera desglossada.
Palma, a 6 de febrer del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 698/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores a la finca
de Can Marroig de Formentera. (Mesa de 13 de febrer del
2002).
RGE núm. 699/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions
efectuades pel Vicepresident del Govern a Eivissa.(Mesa de 13
de febrer del 2002).
RGE núm. 700/02, de l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brigades de
Tragsa retirant pins caiguts a causa del temporal de dia 11 de
novembre del 2001. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 701/02, de l'Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens
envers el port esportiu de Ciutadella. (Mesa de 13 de febrer del
2002).
Palma, a 13 de febrer del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
RGE núm. 689/02, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Mercè
Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abocament d'aigua a la badia de Palma. (Mesa de 13 de febrer
del 2002).
RGE núm. 690/02, de l'Hble. Diputat Sr. Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la llei de
cooperació autonòmica. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 691/02, de l'Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves
i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda
anual elèctrica. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 692/02, de l'Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves
i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
estatal d'habitatges, rectificada mitjançant l'escrit RGE núm.
702/02. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 693/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
si està d'acord el conseller amb posar rotondes cada 3 k m a les
carreteres de Balears. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
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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 a la consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Comvalora el Govern l'abocament d'aigües residuals que ha
fet EMAYA a la badia de Palma les darreres setmanes?
Palma, a 13 de febrer del 2002.
La diputada:
Catalina Mercè Amer i Riera.

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

RGE núm. 694/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
si hi ha avaluació envers la construcció d'una rotonda cada 3
kms. (Mesa de 13 de febrer del 2002).

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

RGE núm. 695/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures normatives del Govern per tal d'obligar el CIM a fer
rotondes cada 3 kms. (Mesa de 13 de febrer del 2002).

Quina opinió li mereix la llei de cooperació autonòmica que
fou presentada pel Govern d'Espanya al Senat la setmana
passada?
Palma, a 13 de febrer del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

RGE núm. 696/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord entre
el Sr. Antich i la Sra. Munar en relació amb l'ordenació
territorial de l'illa de Mallorca. (Mesa de 13 de febrer del
2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 697/02, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització
de mitjans públics per a activitats partidistes. (Mesa de 13 de
febrer del 2002).

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

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

Què opina el Govern sobre el creixement anual en la
demanda elèctrica?
Palma, a 13 de febrer del 2002.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
A la vista de la negativa dels responsables del Consell
Insular de Mallorca de construir una rotonda cada 3 km de
carretera a Mallorca, ¿pensa el Govern de la comunitat qualque
mesura normativa per obligar-los a fer-ho?
Palma, a 11 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

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'Obres Públiques, Habitatge i
Transport del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa emprendre la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports a la vista de la valoració sobre
el nou Pla estatal d'habitatges, per tal de promoure la
construcció d'habitatges de protecció oficial de promoció
privada?
Palma, a 13 de febrer del 2002.
El diputat:
Salvador Cànoves 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 conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Considera assumible l'acord establert entre el Sr. Francesc
Antich i la Sra. Maria Antònia Munar en relació amb l'ordenació
territorial de l'illa de Mallorca quant al seu contingut i en la
forma que s'ha produït?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 de gener del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el dipu tat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord elconsellerd'Obres Públiques amb la necessitat
de posar una rotonda cada 3 km a la xarxa de carreteres de
Balears?
Palma, a 12 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Considera adequada la utilització de cotxes oficials i
instalAlacions públiques per desenvoluparactivitats estrictament
partidistes i que res tenen a veure amb l'activitat pròpia del
Govern?

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.
Hi ha qualque avaluació, econòmica o social, que justifiqui
la construcció d'una rotonda cada 3 km de carretera de la xarxa
viària balear?
Palma, a 11 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

Palma, a 13 de febrer del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
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.
Des que governa el pacte de progrés, quines millores s'han
fet a la finca de Can Marroig, a Formentera, propietat del
Govern?
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El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Està d'acord el Molt Hble. Sr. President del Govern amb les
declaracions fetes a Eivissa pel seu Vicepresident quan afirmà
que: "si se segueixen creant llocs de feina, els immigrants
seguiran venint aquí"?
Palma, a 11 de febrer del 2002.
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.
Quantes brigades de TRAGSA té la Conselleria de Medi
Ambient retirant pins caiguts pel temporal de dia 11 de
novembre del 2001, tant a finques públiques com a finques
privades?
Palma, a 12 de febrer del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
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al cost de la nova imatge corporativa de les Illes Balears
elaborada pel Govern de les Illes Balears, a contestar davant
la Comissió de Turisme (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 376/02, de l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la campanya publicitària relativa a la nova imatge de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa
de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 377/02, de l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la presentació de la nova imatge corporativa de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de
13 de febrer del 2002).
RGE núm. 378/02, de l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l'empresa encarregada d'elaborar la imatge corporativa de
les Illes Balears, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 379/02, de l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l'empresa encarregada de realitzar la campanya publicitària
de la nova imatge corporativa de les Illes Balears, a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 13 de febrer del
2002).
RGE núm. 380/02, de l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la campanya publicitària relativa a la nova imatge
corporativa de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Turisme (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 405/02, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual,del Grup Parlamentari Popular, relativa als motius
del viatge a Porto Alegre realitzat per la consellera de
Benestar Social, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials (Mesa de 13 de febrer del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha consensuat la Conselleria de Medi Ambient amb el PSM
i Els Verds de Menorca el Pla d'usos del Port de Ciutadella, que
contempla la creació d'un port esportiu amb capacitat per a 204
embarcacions?
Palma, a 7 de febrer del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 375/02, de l'Hble. Diputada Sra. Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

RGE núm. 406/02, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les
despeses de desplaçament ocasionades pel recent viatge a
Porto Alegre de la consellera de Benestar Social, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 13 de febrer
del 2002).
RGE núm. 407/02, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les
despeses produïdes pel viatge a Porto Alegre de la consellera
de Benestar Social, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 408/02, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
comitiva del viatge a Porto Alegre, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 409/02, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parl amentari Popular, relativa al
programa d'activitats al qual va participar la consellera de
BenestarSocial a Porto Alegre, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials (Mesa de 13 de febrer del 2002).
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RGE núm. 410/02, de l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'aplicació de la democràcia participativa de Porto Alegre a les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 411/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
coneixement per part del conseller de Turisme de la
copropietat d'un allotjament turístic sense llicència per part
d'un alt càrrec de la conselleria, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 13 de febrer del 2002).

RGE núm. 445/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes als propietaris del parc natural de Mondragó, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de
13 de febrer del 2002).
Palma, a 13 de febrer del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

RGE núm. 412/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la manca de llicència de l'establiment turístic d'un alt càrrec de
la Conselleria de Turisme, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 13 de febrer del 2002).

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 la Comissió de
Turisme.

RGE núm. 413/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comunicació al Consell de Govern del fet que un alt càrrec de
la Conselleria de Turisme tenia un establiment d'allotjament
sense llicència, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 13 de febrer del 2002).

Quin és el cost que ha tengut l'elaboració de la nova imatge
corporativa de les Illes Balears que ha elaborat recentment la
Conselleria de Turisme?

RGE núm. 414/02, de l'Hble. Diputat Sr. José Ma r í a
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures preses pel conseller de Turisme en relació amb la
manca de llicència de la possessió de Binicomprat,a contestar
davant la Comissió de Turisme (Mesa de 13 de febrer del
2002).
RGE núm. 440/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
àrees recreatives construides des del 1999, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 13 de febrer del
2002).
RGE núm. 441/02, de l'Hble. Diputat Sr. José Ma ría
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de persones que utilitzen les àrees recreatives, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de
13 de febrer del 2002).
RGE núm. 442/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris per tal de construir o ampliar les àrees recreatives, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de
13 de febrer del 2002).
RGE núm. 443/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitats realitzades a les instalAlacions públiques de Binifaldó,
a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa
de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 444/02, de l'Hble. Diputat Sr. José María
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitats realitzades a les finques d'Aubarca i Es Verger, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de
13 de febrer del 2002).

Palma, a 30 de gener del 2002.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 oral davant la Comissió de
Turisme.
Quin cost ha tengut la campanya publicitària relativa a la
nova imatge de les Illes Balears elaborada pel Govern, que ha
estat insertada als mitjans de comunicació de la nostra
comunitat autònoma?
Palma, a 30 de gener del 2002.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 oral davant la Comissió de
Turisme.
Quin cost ha tengut la presentació de la nova imatge
corporativa de les Illes Balears que ha elaborat recentment el
Govern i que va tenir lloc al Palacio de Saldaña (Madrid) el dia
30 de gener del 2002?
Palma, a 30 de gener del 2002.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 la Comissió de
Turisme.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina empresa ha estat l'encarregada d'elaborar la imatge
corporativa de les Illes Balears que ha presentat recentment la
Conselleria de Turisme?

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

Palma, a 5 de febrer del 2002.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

H)

A quina quantia pugen les despeses de desplaçament
ocasionades pel recent viatge realitzat a Porto Alegre per la
consellera de Benestar Social i que han estat abonades per la
Conselleria de Benestar Social o per l'IBAS?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 la Comissió de
Turisme.

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

Quina ha estat l'empresa encarregada de realitzar la
campanya publicitària que presenta la nova imatge corporativa
de les Illes Balears que recentment ha presentat la Conselleria
de Turisme?
Palma, a 5 de febrer del 2002.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Pot fer l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social una relació
de les despeses produïdes a causa delviatge a Porto Alegre que
va realitzar recentment?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin cost ha tengut la campanya publicitària relativa a la
nova imatge de les Illes Balears elaborada pel Govern, insertada
a les tanques publicitàries de les nostres illes?

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

Palma, a 5 de febrer del 2002.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

J)

Pot fer l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social una relació
de les persones que formaren part de la comitiva que viatjà
recentment, juntament amb ella, a Porto Alegre?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

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

Quins són els motius que provocaren el recent viatge de
l'Hble. Sra. Fernanda Caro, Consellera de Benestar Social, a la
ciutat de Porto Alegre?

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

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

Quin fou el programa d'activitats al qual participà l'Hble.
Sra. Consellera de Benestar Social durant el darrer viatge a
Porto Alegre?
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Va comunicar l'Hble. Sr. Conseller de Turisme al Consell de
Govern el fet que un Director General de la seva Conselleria fos
copropietari d'un establiment d'allotjament turístic, pareix esser
que en funcionament i sense la preceptiva llicència?

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

Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines possibilitats reals creu l'Hble. Sra. Consellera de
Benestar Social que hi ha d'aplicar la Democràcia participativa
de Porto Alegre a les Illes Balears?
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines mesures va prendre el conseller de Turisme un cop
assabentat de la manca de llicència de l'establiment
d'allotjament turístic copropietat del Sr. Jaume Garau, Director
General de la seva conselleria?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quan va tenir coneixement l'Hble. Sr. Conseller de Turisme
de què el Sr. Jaume Garau (Director General de la seva
Conselleria) era copropietari d'un establiment d'allotjament
turístic, pareix esser que en funcionament i sense la preceptiva
llicència?
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

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 oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quantes noves àrees recreatives s'han construït des del1999
fins ara?
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Tenia coneixement l'Hble. Sr. Conseller de Turisme quan va
proposar el nomenament del Sr. Jaume Garau com a Director
General, que aquest era copropietari d'un establiment
d'allotjament turístic, pareix esser, en funcionament sense la
preceptiva llicència?
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quin és el nombre aproximat de persones que fan ús de les
àrees recreatives actualment en funcionament?
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Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.
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Quines ajudes econòmiques s'han concedit per part del
Govern de les Illes Balears als propietaris del parc natural de
Mondragó?
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

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 oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Quins criteris pensa seguir el Govern de les Illes Balears per
tal de construir o ampliar les àrees recreatives?
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

RGE núm. 359/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a l'oficialitat de la llengua catalana a la
Unió Europea. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 360/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al finançament de carreteres de les Illes
Balears. (Mesa de 13 de febrer del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quines activitats s'han realitzat durant l'any 2001 a les
instalAlacions públiques de Binifaldó?
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 361/02, del Grup Parla mentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a l'avantprojecte de llei orgànica de la
formació professional i de les qualificacions professionals.
(Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 381/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al salari mínim interprofessional. (Mesa
de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 401/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a les taxes en el transport marítim
interinsular. (Mesa de 13 de febrer del 2002).
RGE núm. 419/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a una nova ubicació per a la
macrodepuradora de Sant Jordi. (Mesa de 13 de febrer del
2002).

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglamen t del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
s egüent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Palma, a 13 de febrer del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Quines activitats s'han realitzat durant l'any 2001 a les
finques d'Aubarca i Es Verger?
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
José María González i Ortea.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és una
llengua parlada habitualment per més de 7 milions de persones
i que gairebé 10 milions la poden entendre.

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

Així don cs, el català és la setena llengua en nombre de
parlant de la Unió Europea, amb un nombre de persones que el
parlen superior al d’altres llengües oficials en la Unió com ara
el finès o el danès, i equiparable al nombre de ciutadans i
ciutadanes que parlen suec, grec o portugués a Europa.
El Parlament europeu ja ha reconegut “la importància de la
llengua catalana, llengua europea milAlenària utilitzada a tots
els nivells de l’ensenyament i en tots els mitjans de
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comunicació, en la qual existeix una producció cultural i
literària molt important i de la qual en fa un ús efectiu i
continuat de la majoria de la població d’un territori de més de
10 milions d’habitants” (Resolució del Parlament A3-169/90,
sobre la situació de les llengües de la Comunitat).
Les comunitats europees, i més en particular el Parlament
europeu, ha adoptat, encertadament, el principi de
“multilingüisme integral”, amb el qual pretén subratllar la
dignitat que reconeix a les llengües, reflex i expressió de les
cultures dels pobles, assumint els efectes positius d’aquesta
pràctica.
La nova fase d’ampliació de la Unió Europea suposarà que
noves llengües passaran a ser oficials. És un moment idoni per
resoldre l’anormalitat de l’estatus jurídic de la llengua catalana
en el si de la Unió. El català ocupa el tercer lloc en el nombre de
parlants d’entre les onze llengües oficials noves que aportaran
els dotze estats candidats.
La fixació del règim lingüístic de les institucions de les
comunitats europees és competència del Consell, que decideix
per unanimitat i que, pel que fa als estats membres en què
existeixin diverses llengües oficials, com és el cas de l’Estat
espanyol, l’ús de la llengua s’ha de determinar a solAlicitud de
l’estat interessat,
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que solAliciti al Consell de la Unió Europea la plena
oficialitat de la llengua catalana en les institucions comunitàries
europees.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Consell, a la Comissió i al Parlament europeu demanant que el
català sigui llengua plenament oficial de les institucions
comunitàries, en el marc de la introducció de noves llengües
oficials per a la nova fase de l’ampliació de la Unió Europea.
3. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Parlament de Catalunya i al Parlament del País Valencià perquè
promoguin les accions necessàries de cara a aconseguir la plena
oficialitat del català a les institucions comunitàries.

El canvi de Govern a les Illes Balears ha suposat la
modificació en les prioritats en la política de carret e r e s ,
procurant evitar les vies que creen un fort consum de territori,
per altres no tan agressives amb el medi ambient.
La competència en matèria de carreteres és de la comunitat
autònoma, sense que hi hagi vies integrades en la Xarxa
d’Interès General de l’Estat, i, per tant, és evident que són les
institucions autonòmiques les han d’establir el model i la
planificació de la xarxa viària.
Ara bé, aquesta singularitat, no ha de significar un perjudici
per als ciutadans de les Illes Balears, un perjudici que se
sumaria a l’insostenible dèficit de la balança fiscal balear. Així
ho reconeixen el mateix conveni de carreteres i fins i tot la Llei
30/98, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears.
Això no obstant, incomprensiblement, el Govern de l’Estat
ha expressat la seva negativa a modificar les obres incloses en
el conveni de carreteres a solAlicitud del Govern de les Illes
Balears.
És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista proposa la següent Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pretensió del
Govern de l’Estat de condicionar la política de carreteres de les
Illes Balears negant-se a la modificació de les obres incloses en
els annexos del Conveni de colAlaboració en matèria de
carreteres, signat entre el Govern de les Illes Balears i el Govern
de l’Estat dia 21 de gener del 1998.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
la renegociació de l’esmentat conveni de carreteres, procurant
la millora del seu finançament i, en cap cas, la seva minva,
incloent les obres considerades prioritàries pel Govern de les
Illes Balears, prèvia consulta als consells insulars.
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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

Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha presentat un
avantprojecte de llei orgànica de formació professional i
qualificacions professionals.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Conveni de colAlaboració en matèria de carreteres signat
entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat, signat
el 21 de gener de 1998, declara d’interès general una sèrie
d’obres d’infraestructura viària i compromet el finançament per
part de l’Estat per un import total de 57.650 milions de pessetes
en vuit anys.

Aquest avantprojecte no ha estat consensuat amb les
comunitats autònomes i excedeix de les atribucions que l’article
149.1.30 de la Constitució reserva a l’Estat, envaint-se
clarament competències pròpies de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
En compliment de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia, les
competències en matèria d’educació “ en tota la seva extensió,
nivells i graus, modalitats i especialitats” varen ésser
transferides l’any 1998.
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Això no obstant, l’avantprojecte de llei orgànica atribueix a
l’Estat la competència sobre l’estructura de la formació
professional. Preveu la creació de centres de referència
“nacional”, de gestió directe de l’Estat, i l’existència d’un
catàleg estatal de qualificacions professionals. A tot això, les
comunitats autònomes només serien consultades, a través del
Consell General de la Formació Professional, sense capacitat de
decisió.
Per altra banda, l’avantprojecte no resol la dicotomia
formació professional reglada, formació contínua i formació
ocupacional; i deixa pendent el tema que les titulacions amb
efectes acadèmics també en tenguin de laborals.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
desistir de la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica de
formació professional i de qualificacions professionals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
elaborar una nova llei, amb el consens de les comunitats
autònomes, que respecti escrupolosament les competències
autonòmiques i afronti adequadament la conciliació entre la
formació professional reglada, la formació contínua i la
formació ocupacional, així com els efectes laborals de les
titulacions acadèmiques.
Palma, a 4 de febrer del 2002.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 4 de febrer del 2002.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La Llei 24/2001, de 27 de desembre, relativa a mesures
fiscals, administratives i d’ordre social de l’Estat, crea una nova
taxa, la “Taxa portuària de seguretat en el passatge” relativa
al pagament de la inspecció i control de passatgers i vehicles de
passatge i de càrrega, que hauran de pagar els consignataris.
Els empresaris del sector ja han manifestat que la nova taxa
obligarà a les navilieres a desemborsar la quantitat de més de
tres milions d’euros (500 milions de pessetes).
La nova taxa s’afegeix a les moltes qu e l’Estat ja aplica
sobre el transport aeri i marítim i, una vegada més, afecta molt
directament l’economia de les Illes Balears.
És per tot això que el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a excloure aquesta taxa dels viatges interinsulars i entre les Illes
i la península.
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) afecta
profundament la situació de vertadera necessitat econòmica que
pateixen determinats colAlectius socials.
És el cas d’aquells que no estan emparats per cap negociació
colAlectiva, o els que perceben el subsidi per desocupació, o els
que són afectats per insolvències empresarials.
En aquests darrers anys, el Salari Mínim Interprofessional
(SMI) ha anat perdent poder adquisitiu de l’ordre de quatre
punts.
Per tot això, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
revisar de manera immediata l’actual Salari Mínim
Interprofessional (SMI) per tal de, com a mínim, corregir la
desviació soferta per l’Índex de Preus al Consum (IPC).
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
establir un mecanisme permanent de revisió automàtica del
Salari Mínim Interprofessional (SMI).

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Minis teri de Medi Ambient, en colAlaboració amb
l’Ajuntament de Palma, té prevista la construcció d’una nova
depuradora, cofinançada al 85% pel Fons de Cohesió europeu,
en uns terrenys situats a la zona del Pla de Sant Jordi.
De bon principi, entitats veïnals, socials i culturals de Sant
Jordi, s’Aranjassa i sa Casa Blanca s’han mobilitzat en contra
d’aquest projecte, han constituït la “Plataforma en defensa del
Prat” i s’han adreçat a les diverses instàncies públiques locals,
autonòmiques i europees.
Han manifestat la seva oposició expressa a la ubicació
prevista per a aquesta estació depuradora d’aigües residuals,en
considerar-la massa propera als nuclis de població (0,5 km),
quan la normativa recomana un mínim de 2 km. de distància.
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Aquesta excessiva proximitat als nuclis de població
comporta diversos aspectes que fan valorar la necessitat de
fixar-ne una ubicació alternativa: l’amenaça inevitable d’una
nova font important de males olors i de renous molestos, la
contaminació química del sòl produïda pels vessaments de
residus d’obra i d’altres possibles vessaments accidentals que
poden contribuir a elevar encara més els alts nivells de
contaminació que provenen de l’aeroport i de la depuradora
actual, l’impacte visual de la instalAlació, atesa la seva magnitud
i grandària, la proliferació d’insectes que implica un risc real de
transmissió de malalties, etcètera.

Base cinquena.
On diu: o superior al de les places convocades;
Hi ha de dir: o superior a la de les places convocades;
Base sisena.
On diu: té caràcter d'eliminatori i es puntuarà com Apte o no
Apte.
Hi ha de dir: té caràcter eliminatori i es puntuarà com a Apte o
no Apte.
On diu: L'exercici teòric consistirà en exposar per escrit,
Hi ha de dir: L'exercici teòric consistirà a exposar per escrit,

Per tot això, el Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que reconsideri la ubicació de la nova depuradora projectada al
Pla de Sant Jordi, dins el terme municipal de Palma, i que en
cerqui una altra d'alternativa que respecti la distància mínima de
2.000 metres dels nuclis de població més propera.
Palma, a 6 de febrer del 2002.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.17. INFORMACIÓ

- Al final de les bases de la convocatòria de referència cal
incloure l'Annex I, model oficial d'instància.
Annex I: model d'instància
El/la Sr./Sra. … (nom i llinatges) de … anys d’edat, amb DNI
núm. … , domicili, a efectes de notificació, al carrer … de ….
(població), telèfon núm. …
EXPOSA:
1. Que s’ha assabentat de l’acord de la Mesa del Parlament de
les Illes Balears de dia 30 de gener del 2002 pel qual es convoca
concurs-oposició per proveir dues places de lletrats/ades, amb
caràcter de funcionari de carrera, (convocatòria publicada al
BOPIB núm. 128 de data 8 de febrer del 2002) i desitja
prendre-hi part.

Ordre de Publicació
A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 162/02, de subvencions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de febrer del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
384/02, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb l'article 93 del Reglament de la Cambra,
acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al
projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 127, d'1
de febrer d'enguany, fins al proper dia 28 de febrer del 2002,
a les 14.00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. Que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a la base
segona de la convocatòria en el moment en què finalitzi el
termini per a la presentació de solAlicituds.
3. Que adjunta la relació de mèrits i l’acreditació d’aquests per
tal que siguin valorats a la fase de concurs.
4. Que adjunta el rebut acreditatiu d’haverabonat la quantitat de
tres mil pessetes en concepte de drets d’examen.
En virtut del que s’exposa,
SOLALICITA d’ésser admès/esa a l’esmentat concurs-oposició
per proveir, amb caràcter de funcionari de carrera, la plaça de
Lletrat/ada del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a … de … del 2002
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 128.
- 4. Informacions. Apartat B). Pàg. 3188-3190. Convocatòria
per cobrir dues places de Lletrat/ada.
Base tercera.
On diu: c/ Palau Reial, 16,
Hi ha de dir: c/ Palau Reial, 8,

- Al temari d'oposicions al Cos de Lletrats del Parlament de
les Illes Balears, publicat al BOPIB núm. 60, de 10 d'agost
del 1989, al qual es refereix el punt 2 de la Base sisena, s'han
d'incloure les rectificacions següents:
DRET CONSTITUCIONAL, ESTATUTARI I COMUNITARI.
1. En el tema que conté “Òrgans perifèrics de l’Administració
de l’Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats
Autònomes. Els Governadors Civils. Altres òrgans de
l’administració perifèrica”, hi ha de dir “L’organització
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administrativa central d’Espanya. L’Administració Perifèrica de
l’Estat. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes”.
2. On diu “L’administració institucional: corporacions de dret
públic. Els organismes autònoms. Les empreses públiques”, hi
ha de dir “L’administració institucional. Els organismes públics:
els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials”.
3. On diu “L’Estatut d’Autonomia de Balears de 1983 …”, hi ha
de dir “L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears….”.
4. Després del tema “Les finances de la CAIB …”, s’hi ha
d’afegir el tema “La Sindicatura de Greuges”.
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- Idea general dels delictes contra l’Administració pública.
Suborn. Tràfic d’influències. Malversació. D’altres ilAlícits
penals castigats en aquest títol del Codi.
1. S’han de substituir els temes “Idea general del delictes contra
les persones, contra l’honestedat i contra l’honor” i “Idea
general contra l’estat civil de la persona, contra la llibertat i la
seguretat i contra la propietat”, pels següents:
- Idea general dels delictes relatius a l’ordenació del territori
i la protecció del patrimoni històric i medi ambient. Idea
general dels delictes contra la seguretat colAlectiva.
- Idea general de les falsedats.

5. S’ha de corregir la menció de les “Comunitats Europees” per
“La Unió Europea”.
TEORIA DE L'ESTAT I HISTÒRIA CONSTITUCIONAL.
1. Substituir la referència “CEE” per “Unió Europea”.
DRET PARLAMENTARI.
1. On diu “L’Estatut d’Autonomia de Balears de 1983 … “, hi
ha de dir “L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears….”.
DRET ADMINISTRATIU.
2. S’ha de suprimir, del tema “Recursos administratius …”, la
referència al “recurs de súplica”.
3. S’ha de suprimir, del tema “L’Administració de l’Estat …”,
la referència als “Governadors Civils”.
Dret financer.
1. S’ha de corregir el segon tema, relatiu a “Impostos directes”
per "Impostos indirectes. Anàlisi de cadascun. Especial
referència a l’IVA. L’IVA en l’Administració”.
2. S’ha de substituir, del tema “Les finances locals”, l’apartat
“Principals Innovacions del Projecte de Lleid’Hisendes Locals”
per “Principis informadors de la Llei d’Hisendes Locals”.
Dret penal.
1. S’ha de corregir, del tema “Concepte i fins de la pena ...”, la
referència al “Codi Civil vigent” per “Codi Penal vigent”.
2. S’ha de substituir el tema “L’anomenada Part Especial del
Dret Penal …,” pel tema “Idea general dels delictes contra la
Constitució”.
3. S’han de substituir el temes relatius al “Delictes dels
funcionaris públics en l’exercici dels seus càrrecs (I i II)”, pels
següents:
- Idea general dels delictes contra l’Administració pública.
Concepte d’autoritat i funcionari públic a efectes penals.
Prevaricació. Abandó de funcions i omissió del deure de
perseguir delictes. Desobediència i denegació d’auxili.
Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de
secrets.

DRET MERCANTIL.
1. S’ha de substituir, en el tema “El dret de ruptura …”, aquesta
denominació per la següent: “El dret de fallida” (en castellà
“quiebra”).
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
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