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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS

relatives a la quantificació dels romanents de tresoreria de
l’exercici.
9. Constata l’obscurantisme de l’acta d’arqueig de tresoreria, ja
que no es detalla on són les existències, bé sigui de valors, bé de
metàlAlic, malgrat les recomanacions de la Comissió Tècnica
Assessora durant deu anys consecutius.

Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, a 7 de març del 2002.
El secretari accidental:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El president:
Antoni Marí i Calbet.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears,en sessió de dia 5 de març del 2002,
s'aprovaren les Resolucions derivades del debat de l'Informe
anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any
1977, presentat pel Tribunal de Comptes, i del de la Comissió
Tècnica Assessora sobre la liqui dació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1997.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Palma, a 13 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)

Ordre de Publicació

"El Parlament de les Illes Balears valora positivament i
assumeix el contingut de l’informe anual del Tribunal de
Comptes de l’any 1997 i l’informe de la Comissió Tècnica
Assessora corresponent a l’any 1997 i insta el Govern de les
Illes Balears a atendre les recomanacions que s’hi contenen.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de febrer del 2002, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3437/01,
relativa a malaltia celíaca, i quedà aprovada per assentiment
la següent:

El Parlament de les Illes Balears proposa l’aprovació dels
informes i:

RESOLUCIÓ

1. Constata l'incompliment de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre,
de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
no haver-se confeccionat l’inventari general de béns i drets de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Constata que durant l’any 1997 s’augmentà l’endeutament en
un 28% respecte de la situació de l’exercici anterior.
3. Constata que no s’hi ha comptabilitzat un descobert de 2.250
milions de pessetes en l’entitat financera Sa Nostra.
4. Constata que el 28’5% dels 48.445.790.393 ptes., tramitats
com subvencions foren informats amb objeccions.
5. Constata l’incompliment de l’obligació prevista a l’article 12
de la Llei 5/1986 per la qual s’havia d’elaborar la plantilla
o rgànica que afecta els òrgans de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Constata que es manté l’incompliment de l’obligació
d’incloure, en les modificacions de crèdit, el detall de les
modificacions relatives a la classificació funcional de la despesa
amb les corresponents resums per grups de funció, funcions,
subfuncions i programes.
7. Constata l’incompliment de l’article 46.2 de la Llei 1/1986 de
5 de febrer, així com als dotze exercicis anteriors, pel que fa a
la informació referida als romanents de crèdit incorporables al
pressupost de l’exercici següent.
8. Constata l’incompliment de la recomanació de la Comissió
Tècnica Assessora, efectuada durant cinc exercicis consecutius,
per la qual s’exigeix més detall en la presentació de les dades

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a:
a) Realitzar els canvis en la legislació sobre aliments en la qual
es defineixi què és un producte gluten, que seria aquell amb un
màxim de vint partícules per milió.
b) Realitzar els canvis a la legislació sobre etiquetes d’aliments
i l’obligació als fabricants perquè indiquin quina quantitat de
gluten contenen els seus aliments. Això inclouria la supervisió
per l’Oficina de Seguretat Alimentària, que acreditaria el
producte sense gluten i tendria la capacitat d’inspecció.
c) Reconèixer que la malaltia celíaca té una sola medicina, la
dieta sense gluten, per la qual cosa s’hauria d’incloure en la
relació de malalties dietoteràpiques i estudiar la possibilitat
d’ajudes específiques ila consideració de determinats preparats
alimentaris amb un tipus zero d’IVA.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
a) Realitzar convenis amb les farmàcies i/o cooperatives de
farmàcies per disposar dels aliments adients per atendre aquesta
dieta.
b) Donar preferència per a l’escolarització a les escoles més
properes al seu domicili, per tal de facilitar la dieta i en cas que
no fos possible facilitar altre tipus de solució per a l’escola.
c) Incorporar la dieta a tots els hospitals de les Illes Balears."
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A la seu del Parlament, 27 de febrer del 2002.
La secretària:
Sofia Hernanz i Costa.
La presidenta:
Maria Lluïsa Dubón i Pretus.

Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de febrer del 2002, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3599/01,
relativa a cooperació al desenvolupament, i quedà aprovada
per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a la presentació d'un projecte de llei de cooperació a l
desenvolupament propi de la nostra comunitat autònoma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
presenti al llarg de l'any 2002 l'esmentat projecte de llei."
A la seu del Parlament, 5 de març del 2002.
El secretari:
Miquel Gascon i Mir.
El president:
Josep Portella i Coll.

Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de febrer del 2002, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4078/01,
relativa a l'alliberament dels presos polít ics saharians
empadronats al Marroc, i quedà aprovada per unanimitat la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Assumptes Exteriors que exigeixi al govern del Marroc
l’alliberament dels empresonats que figuren a la llista adjunta.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta l’Ambaixador
Extraordinari i Plenipotenciari, Representant d’Espanya a
Nacions Unides qu e exigeixi l’alliberament dels ciutadans
saharians davant l’Assemblea General de l’ONU, les tropes de
la qual són presents des del 1991 a la regió i no han intervingut
a cap moment per protegir la població sahariana de la repressió
marroquina."
A la seu del Parlament, 5 de març del 2002.
El secretari:
Miquel Gascon i Mir.
El president:
Josep Portella i Coll.

La relació esmentada en aquesta resolució la podeu
consultar a la versió impresa d'aquest BOPIB.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
política de suport als equips d'elit de les Illes Balears (RGE
núm. 2544/02).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer del 2002, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra Consellera de Benestar
Social qui, acompanyada de la directora general d'Esports,
informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 3600/01.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de març del 2002, s'alterà
l'ordre del dia en el sentit d'ajornar la proposició no de llei de
referència, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes per conciliar la vida laboral i familiar de les
persones treballadores, publicada en el BOPIB núm. 110. d'11
d'octubre del 2001.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre els
termes aprovats pel Reial Decret 1478/2001, de 27 de
desembre, sobre el traspàs a aquesta comunitat autònoma de
les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut (RGE
núm. 163/02).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de març del 2002, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra Consellera de Salut i Consum
qui, acompanyada del secretari general tècnic de la seva
conselleria, del director gerent de l'IB-Salut, del director
general de Planificació i Finançament, de l'assessor de la
conselleria i del cap de Gabinet de la consellera, informà
sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

C)
Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 4242/01, de
sistema de finançament definitiu dels consells insulars.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març del 2002, es
procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei de
referència,publicat al BOPIB núm. 117, de 16 de novembre del
2001.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 3284/01, de
cultura popular i tradicional
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de febrer del
2002, es procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
de referència, publicat al BOPIB núm. 106, de 17 de setembre
del 2001.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de març del 2002, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 1118/02, de taxes per inspeccions i controls
sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà,a
tramitar pel procediment d'urgència.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent al
de la seva publicació, per presentar davant la Mesa d e l a
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 25 de març d'enguany, a les 14,00 hores.
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Palma, a 13 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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interior de cada estat membre com per als procedents de tercers
estats.
c) Evitar distorsions en la competència dels diferents productes
sotmesos a les regles d’organització comuna dels mercats.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

Sorgeixla necessitat d’adoptarles mesures legals adequades
per complir l’esmentada normativa en vista als fins perseguits.

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 22 de
febrer del 2002, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

Ja que la Directiva 96/43/CE estableix diferents terminis
perquè cada estat membre apliqui els principis que la directiva
conté (1 de juliol de 1997, en quasi tots els supòsits prevists, i
1 de juliol de 1999, en el cas de les taxes corresponents als
productes pesquers als quals es refereix la Directiva
91/493/CE), es tractà en primer lloc la incorporació al nostre
ordenament propi dels preceptes relatius a les inspeccions i als
controls sanitaris d’animals i els seus productes, la qual cosa es
va dur a terme mitjançant la Llei 8/1998, de 23 de novembre, en
la redacció de la qual es tengueren en compte els criteris
consensuats en el si del Consell de Política Fiscal i Financera,
i es deixà per a una fase posterior la regulació relativa a
productes pesquers.

CERTIFICA

6.- Projecte de llei de taxes per inspeccions i controls
sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut
i Consum, adopta l'acord següent:
"Aprovar el Projecte de llei de taxes per inspeccions i controls
sanitaris dels productes destinats al consum humà, i la seva
remissió al Parlament per a la seva tramitació parlamentària per
la via d'urgència.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 22 de febrer del 2002.
El secretari del Consell de Govern.
vistiplau, el president.
A)
Projecte de llei de taxes per inspeccions i controls
sanitaris dels productes pesquers destinats al consum
humà
Exposició de motius.
La Directiva del Consell de la Comunitat Europea
93/118/CE, de 22 de desembre de 1993, que modificà la
Directiva 85/73/CE del Consell i que fa referència especialment
al finançament de les inspeccions i dels controls veterinaris dels
productes d’origen animal previstos en l’annex A de la
Directiva 89/662/CEE, estableix que tots els estats membres han
de fixar les taxes a percebre per les inspeccions i pels controls
sanitaris que s’hi descriuen, en funció dels nivells que estableix
la pròpia directiva.
Posteriorment, la Directiva 96/43/CE ha tornat a modificar
l’abans esmentada Directiva 85/73/CEE, per la qual cosa s’ha
codificat, i fins i tot inclou, entre d’altres novetats, l’aplicació
d’una taxa destinada a finançar les despeses d’inspecció
derivades dels controls oficials aplicables als productes
pesquers, que preveu la Directiva 91/493/CEE.
En virtut d’allò que s’ha dit anteriorment, es considera que
la finalitat última d’aquesta normativa comunitària té tres
objectius fonamentals:
a) Garantir una protecció sanitària uniforme del consumidor
quant a la salubritat del producte.
b) Mantenir la lliure circulació dels productes dins la Unió
Europea, en base a unes garanties de qualitat similars tant per al
consum nacional dels productes comercialitzats en el mercat

A més, si tenim en compte que conforme a l’article 7.2 de la
Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes (LOFCA), les taxes sanitàries que graven
la inspecció ielcontrolsanitari dels productes pesquers (exclosa
la sanitat exterior) tenen la consideració de tributs propis de les
comunitats autònomes,coma conseqüència de les transferències
de serveis realitzades en virtut del que preveuen els diferents
estatuts d’autonomia, la finalitat d’aquesta norma és la de
complir el compromís comú d’aplicar allò previst per a aquest
sector en l’esmentada directiva, en funció d’uns criteris
homogenis establerts per a tot el territori nacional.
Aquest títol de competències té el suport legal a l’article
148.1.21.a) de la Constitució, el qual estableix que les
comunitats autònomes poden assumir competències en matèria
de sanitat i higiene, mentre que l’article 149.1.16.a) d’aquesta
llei reserva a l’Estat la competència exclusiva sobre la sanitat
exterior, com també les bases i la coordinació general de la
sanitat.
Per a l’articulació de la norma cal tenir present que, segons
estableix l’esmentada Directiva 96/43/CE, les reduccions que,
si n’és el cas, s’estableixin en la normativa pròpia dels diferents
estats membres, mai no poden donar lloc a disminucions
superiors al 55% dels nivells de les taxes que es fixen en el
capítol III de l’annex de la Directiva 85/73/CEE del Consell.
A això cal afegir que els estats membres poden percebre,
d’un cop i en un únic lloc, una taxa total que inclogui els distints
imports per als productes pesquers destinats a la preparació i/o
la transformació posteriors en el seu territori.
Igualment en l’esmentada Directiva 96/43/CE s’estableix
com a límit de referència el total dels costs reals de la inspecció,
precepte que concorda amb el que disposen l’article 7.3 de la
LOFCA i l’article 19.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes
i preus públics, en la redacció que en fa la Llei 25/1998, de 13
de juliol.
Com a conseqüència d’això, l’import de les taxes previstes
en aquesta llei s’ha fixat en les quanties contingudes en
l’esmentada directiva, les quals han estat determinades tenint en
compte els estudis econòmics efectuats el seu dia a l’efecte per
la Unió Europea; no obstant això, es preveuen, així mateix, les
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reduccions màximes autoritzades per la Directiva 96/43/CE en
els supòsits que s’hi indiquen.
En virtut del que antecedeix i partint de la facultat d’aquesta
comunitat per a l’establiment de taxes, determinada als articles
133 i 157 de la Constitució, a l’article 7 de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes i a l’article 62 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, és procedent promulgar aquesta llei, que té per objecte
l’establiment de les taxes per inspeccions i controls sanitaris
dels productes pesquers destinats al consum humà.
Taxes per inspeccions i control sanitaris dels productes
pesquers destinats al consum humà
Article 1. Objecte.
Constitueix l’objecte d’aquesta llei, l’establiment de taxes
pel control sanitari i de salubritat dels productes pesquers
destinats al consum humà.
A tal efecte, les taxes es denominaran:
- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de la producció,
del desembarcament i de la primera posada en el mercat de
productes pesquers o procedents de l’aqüicultura.
- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de la preparació
i/o la transformació ulteriors de productes pesquers.
- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de la congelació,
l’embalatge o l’emmagatzematge de productes pesquers.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes la prestació de
les activitats realitzades per l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per preservar la salut pública,
mitjançant les inspeccions i els controls sanitaris en les fases de
producció, transformació i distribució dels productes pesquers
destinats alconsumhumà, efectuats per facultatius dels serveis
corresponents, i la presa de mostres per analitzar-les en els
laboratoris habilitats amb aquesta finalitat.
A efectes de l’exacció del tribut, les activitats d’inspecció i
de control sanitari incloses dins el fet imposable són les
especificades en els punts I i II del capítol V de l’annex de la
Directiva 91/493/CEE, de les quals es distingeixen les activitats
següents:
Controls específics:

S’hi inclouen els controls destinats a verificar que els
productes pesquers destinats al consum humà s’obtenen,
exposen,manipulen,preparen, transformen, congelen, envasen
i emmagatzemen en condicions òptimes de salubritat i higiene,
per la qual cosa es respecten en tot cas els requisits exigits per
la Directiva 91/493/CEE.
En conseqüència, no s’inclouen dins aquestes operacions les
inspeccions de vaixells de pesca que es duguin a terme en
aigües internacionals o a l’estranger, les quals s’han de realitzar
i finançar d’acord amb la normativa específica que pertoqui.
Article 3. Subjecte passiu.
Són subjectes passius obligats al pagament dels trib u t s ,
segons el tipus de taxa que pertoqui, les següents persones o
entitats:
a) En el cas de la taxa relativa a les inspeccions i als controls de
la primera posada en el mercat dels productes pesquers o
procedents de l’aqüicultura:
- Si la taxa es percep en el mateix moment del
desembarcament, són subjectes passius els armadors o els
representants autoritzats del vaixell.
- Si la taxa no es percep en el mateix moment del
desembarcament,són subjectes passius els responsables de les
parades dels mercats majoristes i de les llotges de contractació
o els titulars dels establiments on s’efectuï la primera venda.
b) En el cas de la taxa corresponent a les inspeccions i als
controls de la preparació itransformació de productes pesquers,
els titulars dels establiments on es facin aquestes operacions.
c) En la taxa per inspeccions i controls de les condicions de
congelació, embalatge o emmagatzematge, els titulars dels
establiments on s’efectuïn les esmentades operacions.
En el supòsit a) abans assenyalat, els subjectes passius han
de repercutir la taxa, carregant-ne l’import en la factura, al
primer comprador.
Així mateix, en els supòsits b) i c), els subjectes passius han
de repercutir la taxa, carregant-ne l’import en la factura, sobre
la persona física o jurídica per compte de la qual s’hagin dut a
terme, si n’és el cas, les operacions indicades.
El que s’ha assenyalat en els paràgrafs anteriors també és
aplicable a les herències jacents, comunitats de béns i altres
entitats que, malgrat que no tenguin personalitat jurídica pròpia,
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat
susceptible d’imposició.

a) Proves organolèptiques realitzades per mostreig en el
moment de la descàrrega o abans de la primera venda.
b) Controls parasitològics per sondeig per a la detecció de
paràsits visibles abans de destinar els productes al consum
humà.
c) Presa de mostres per sotmetre-les a proves químiques de
laboratori per determinar que els paràmetres de polAlució es
troben dins els nivells màxims autoritzats.
d) Controls microbiològics a través de plans de mostreig i
mètodes d’anàlisi per protegir la salut pública.

Article 4. Responsables de la percepció de les taxes.

Controls de caràcter general:

Les taxes que correspongui satisfer s’han de meritar en el
moment de la inspecció i del control sanitari dels productes
pesquers en els establiments ien les instalAlacions on es duguin

Són responsables subsidiaris, en els supòsits i amb l’abast
previst a l’article 40 de la Llei General Tributària, els
administradors de les so cietats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats ientitats en general
que es dediquin a activitats,la inspecció i el control de les quals
generin la meritació de taxes.
Article 5. Meritació.
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a terme, sense perjudici que se n’exigeixi el pagament previ
quan la realització del control sanitari s’iniciï a solAlicitud de
subjecte passiu o de l’interessat.
Article 6. Lloc de realització del fet imposable.
S’entén realitzat el fet imposable en el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears quan hi radiqui el port
de desembarcament o l’establiment on es dugui a terme la
primera venda, el centre on es realitzi la preparació o
transformació, la instalAlació frigorífica on es faci la congelació
o l’embalatge o el local on tengui lloc l’emmagatzematge dels
productes pesquers.
En cas que en aquesta comunitat autònoma només es duguin
a terme alguns dels esmentats controls, s’ha d’exigir
exclusivament la taxa corresponent a aquestes activitats.
No s’ha d’exigir la taxa per inspeccions i controls sanitaris
de la producció i primera posada en el mercat dels productes
pesquers o procedents de l’aqüicultura quan aquests controls
hagin estat prèviament efectuats per una altra comunitat
autònoma o un altre estat membre en el moment del
desembarcament o en la piscifactoria d’origen i s’acrediti dita
circumstància mitjançant el justificant d’haver estat objecte
d’inspecció.
Article 7. Quotes tributàries.
Les quotes tributàries corresponents a les taxes creades en
aquesta llei queden establertes de la manera següent:
a) A la taxa corresponent al control de producció,
desembarcament i primera posada en el mercat, queden fixades
en 1 euro per tona de productes pesquers quan es tracti de
partides de menys de 50 tm, i en 0,5 euros per cada tona que
excedeixi d’aquest límit.
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L’import de la taxa corresponent als apartats b) i c) queda
reduït al 45% quan:
- Les operacions gravades es realitzin en un establiment on
s’efectuï també la primera venda o la transformació, i/o,
- Es tracti dels establiments que tenen introduït el sistema
d’autocontrol previst a l’article 6 de la Directiva 91/493.
Article 8. Regles relatives a l’acumulació de quotes.
La percepció de la taxa prevista a la lletra a) de l’article 7 no
impedeix que es percebi així mateix la prevista a la lletra b)
d’aquest article, en cas de posterior transformació dels
productes pesquers.
No obstant això, per als productes pesquers destinats a la
preparació i/o a la transformació posteriors en el territori de la
comunitat autònoma, es pot percebre, d’un sol cop i en un únic
lloc, una taxa total que inclogui ambdós imports.
Quan les taxes percebudes d’acord amb els apartats a) i b) de
l’article 7 cobreixin la totalitat de les despeses d’inspecció
derivades dels controls prevists, no s’ha de percebre la taxa
corresponent a congelació, embalatge o emmagatzematge.
S’entén que les taxes percebudes per les operacions de
producció, desembarcament i primera posada en el mercat, com
també per les de preparació i transformació cobreixen igualment
les despeses de control de les operacions de congelació,
embalatge o emmagatzematge quan la situació dels locals on es
duguin a terme permetin als tècnics facultatius controlar-les
totes sense un increment apreciable del temps que normalment
és necessari dedicara les operacions esmentades en primer lloc.
Article 9. Liquidació i ingrés.

b) A la taxa relativa al control de preparació i/o transformació,
queden fixades en 1 euro i s’han de percebre per cada tona de
productes pesquers que entrin en un establiment per ser
preparats i/o transformats.

Les persones obligades al pagament de les taxes han de
traslladar, en els termes i amb l’abast prevists a l’article 3,
l’import d’aquestes taxes, carregant-ne el muntant total en les
corresponents factures als interessats, i han de practicar les
liquidacions procedents d’acord amb l’establert en els articles
anteriors.

c) A la taxa exigible per al control de les operacions de
congelació, embalatge i emmagatzematge, queden fixades en
0,5 euros per tona de productes pesquers que entrin en un
establiment per ser congelats, embalats i emmagatzemats, i en
0,25 euros per tona quan es realitzin únicament operacions
d’emmagatzematge.

Aquestes liquidacions han de ser registrades en el llibre
oficial habilitat a l’efecte i autoritzat per l’autoritat sanitària
corresponent. L’omissió d’aquest requisit dóna origen a la
imposició de les sancions d’ordre tributari que corresponguin,
independentment de les que es puguin determinaren tipificarles
conductes dels titulars dels establiments en l’àmbit sanitari.

En el supòsit que s’hagi meritat la taxa per control de
congelació en un determinat centre i les operacions d’embalatge
es duguin a terme en un centre diferent, pertanyi o no al mateix
titular, no s’ha d’exigir cap taxa per les inspeccions que es facin
en relació amb aquest darrer concepte.

L’ingrés, en cada cas, s’ha de realitzar mitjançant
l’autoliquidació del subjecte passiu corresponent, en la forma i
els terminis que s’estableixin reglamentàriament.

L’import de la taxa prevista a l’apartat a) queda reduït al
45% quan les operacions de controlprevistes per a aquesta taxa
siguin facilitades per:

Els concessionaris o titulars dels mercats majoristes i de les
llotges de contractació o, si de cas hi manquen, els seus
administradors, estan obligats a comunicar a l’Administració
tributària, en la forma que reglamentàriament es determini, la
identitat de les persones responsables de les parades que operen
en els respectius mercats o llotges.

- La classificació de frescor i/o el calibratge efectuats
d’acord amb els reglaments de la CE o amb els reconeguts de
conformitat a les normes aplicables, i/o
- L’agrupament de les operacions de primera venda,
principalment en una llotja de peix o en un mercat a l’engròs.

Article 10. Obligacions formals.

Article 11. Infraccions i sancions tributàries.
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En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries,
com també en la determinació de les sancions corresponents
s’ha d’estar, en cada cas, al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària i al que estableixen la
Llei de finances de les Illes Balears i les normes de
desenvolupament.
Article 12. Exempcions i bonificacions.
Sobre les quotes que resultin de les liquidacions practicades
segons les regles contingudes en els apartats anteriors,no s’ha
de concedir exempció o bonificació, sigui qui sigui el titular
dels establiments o el territori on es trobin ubicats.
Disposició addicional.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
A)
El Grup Parlamentari Popular presenta la proposta de
resolució següent derivada del debat de l'Informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 1977, presentat
pel Tribunal de Comptes, i del de la Comissió Tècnica
Assessora sobre la liquidació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997.
El Parlament de les Illes Balears valora positivament i
assumeix el contingut de l’informe anual del Tribunal de
Comptes de l’any 1997 i l’informe de la Comissió Tècnica
Assessora corresponent a l’any 1997 i insta el Govern de les
Illes Balears a atendre les recomanacions que s’hi contenen.

L’import de la taxa corresponent no pot ser objecte de
restitució a tercers a causa de l’exportació dels productes
pesquers, ja sigui directament o indirectament.

Palma, a 5 de març del 2002.
El portaveu:
José María González i Ortea.

Disposició final primera.
A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
S’autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que estimi oportunes i convenients per al
desplegament del que preveuen les normes que antecedeixen.
Disposició final segona.
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 22 de febrer del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Salom i Soler.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

B)
El Grup Parlamentari Socialista presenta la proposta de
resolució següent derivada del debat de l'Informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 1977, presentat
pel Tribunal de Comptes, i del de la Comissió Tècnica
Assessora sobre la liquidació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997.
El Parlament de les Illes Balears proposa l’aprovació dels
informes i:
1. Constata l'incompliment de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre,
de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
no haver-se confeccionat l’inventari general de béns i drets de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

2. Constata que durant l’any 1997 s’augmentà l’endeutament en
un 28% respecte de la situació de l’exercici anterior.

Ordre de Publicació

3. Constata que no s’hi ha comptabilitzat un descobert de 2.250
milions de pessetes en l’entitat financera Sa Nostra.

Proposta núm. 1, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivada del debat de l'Informe anual de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de l'any 1977, presentat pel
Tribunal de Comptes, i del de la Comissió Tècnica Assessora
sobre la liquidació dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997. (Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, de 5 de març del 2002).
Proposta núm. 2, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivada del debat de l'Informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 1977,
presentat pel Tribunal de Comptes, i del de la Comissió
Tècnica Assessora so bre la liquidació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1997.(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, de
5 de març del 2002).
Palma, a 13 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. Constata que el 28’5% dels 48.445.790.393 ptes., tramitats
com subvencions foren informats amb objeccions.
5. Constata l’incompliment de l’obligació prevista a l’article 12
de la Llei 5/1986 per la qual s’havia d’elaborar la plantilla
orgànica que afecta els òrgans de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Constata que es manté l’incompliment de l’obligació
d’incloure, en les modificacions de crèdit, el detall de les
modificacions relatives a la classificació funcional de la despesa
amb les corresponents resums per grups de funció, funcions,
subfuncions i programes.
7. Constata l’incompliment de l’article 46.2 de la Llei 1/1986 de
5 de febrer, així com als dotze exercicis anteriors, pel que fa a
la informació referida als romanents de crèdit incorporables al
pressupost de l’exercici següent.
8. Constata l’incompliment de la recomanació de la Comissió
Tècnica Assessora, efectuada durant cinc exercicis consecutius,
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per la qual s’exigeix més detall en la presentació de les dades
relatives a la quantificació dels romanents de tresoreria de
l’exercici.
9. Constata l’obscurantisme de l’acta d’arqueig de tresoreria, ja
que no es detalla on són les existències, bé sigui de valors, bé de
metàlAlic, malgrat les recomanacions de la Comissió Tècnica
Assessora durant deu anys consecutius.
Palma, a 5 de març del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

investigació, atès que solament així es garanteix la se v a
seriositat icredibilitat. Sols empreses solvents iorganismes amb
acreditada experiència en el camp de la investigació social
poden garantir la fiabilitat i la validesa dels resultats.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal que
la contractació d’estudis i enquestes d’opinió sigui realitzada
per empreses que tenguin acreditat un mínim de deu anys
d’experiència en el camp de la investigació social.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal que
els treballs habituals per a l’execució dels programes
d’enquestes i estudis periòdics siguin realitzats per l’Institut
Balear d’Estadística i, si n’és el cas, pel Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), previ l’oportú conveni.
Palma, a 6 de març del 2002.
El portaveu:
José María González i Ortea.

RGE núm. 1113/02, del Grup Parlamentari Pop ular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4427/01, relativa a
contractació d'empreses per dur a terme estudis i enquestes
d'opinió. (Mesa de 13 de març del 2002).
Palma, a 13 de març del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

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. 4427/01,
relativa a contractació d'empreses per dur a terme sondeigs
d'opinió entre la població de les Illes Balears, la moció següent.
Exposició de motius.
Molt s’ha escrit i publicat des que GALLUP va dur a terme
la primera enquesta científica de caire electoral, donant com a
guanyador a F. D. Roosvelt a les eleccions presidencials del
1936. Politòlegs, sociòlegs, polítics, experts en comunicació i
mercadotècnia han debatut sobre els instruments d’investigació
científica, avui dia molt perfeccionats.
Sol ser habitual que organismes, entitats, empreses,
institucions i governs duguin a terme contractacions d’estudis
i enquestes per conèixer quina és l’opinió dels ciutadans sobre
determinades qüestions d’interès general, incloses les seves
preferències electorals.
El Govern anuncià al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en
data 20 de maig del 2000, la licitació d’un contracte de servei
per a l’execució del programa d’enquestes i estudis periòdics,
adjudicant-lo per un import de 18.618.00 pessetes a Sondymark
2000 S. L., contracte que s’ha vengut prorrogant.
L’esmentada entitat mercantil ha presentat els seus treballs
enmig d’una crítica generalitzada. S’ha posat en qüestió la
validesa dels resultats dels sondeigs, fins i tot s’ha denunciat
que s’han produït ocultacions o manipulacions deliberades a les
dades amb la finalitat d’introduir una deformació als resultats.
És obvi que la validesa dels sondeigs depèn dels compliment
estricte i rigorós de les condicions científiques de la
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RGE núm. 1098/02, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
lúdics la realització dels quals ha prohibit la Conselleria
d'Interior. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1099/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edició del
llibre blanc de l'habitatge. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1100/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a la
fundació Liorna. (Mesa de 13 de març del 2002).
Palma, a 13 de març 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 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 actes lúdics o espectacles organitzats pels
ajuntaments,les associacions de la tercera edat id'altres entitats
cíviques, realitzats a locals o espais públics, que no compten
amb la preceptiva llicència d'activitat han estat prohibits per la
Conselleria d'Interior des de l'inici d'aquesta legislatura fins al
dia d'avui?
Palma, a 5 de març del 2002.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.
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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 nombre d'exemplars s'ha editat del llibre blanc de
l'habitatge? Indicau-ne el cost total de la publicació i del
contracte d'adjudicació, així com les persones i els organismes
als quals se'ls ha subministrar un exemplar.
Palma, a 6 de març del 2002.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes ha donat el Govern de les Illes Balears durant
els anys 1999, 2000, 2001 i 2002 a la Fundació Liorna?

RGE núm. 1153/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la pàgina web "clubdenit.com".(Mesa de 13 de
març del 2002).
RGE núm. 1154/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió
de la Consellera de Benestar Social respecte dels
parlamentaris del Grup Popular. (Mesa de 13 de març del
2002).
RGE núm. 1155/02, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons de
cooperació municipal. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1156/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures a la biblioteca pública de Menorca per tal de no
interrompre el servei d'atenció al públic. (Mesa de 13 de març
del 2002).
RGE núm. 1157/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fòrum pel
Pla Territorial Insular. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1158/02, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació
d'un contracte de servei a Informática El Corte Inglés, SA.
(Mesa de 13 de març del 2002).

Palma, a 6 de març del 2002.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Palma, a 13 de març del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1147/02, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transvasament de sa Costera. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1148/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrades
turístiques del mes de marc. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1149/02, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a demanda anual elèctrica. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1150/02, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aval
científic de la reforma educativa. (Mesa de 13 de març del
2002).
RGE núm. 1151/02, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló,del Grup Parlamentari Popular, relativa a postura de
la Conselleria de Medi Ambient a la manifestació contra el Pla
Hidrològic Nacional (PHN). (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1152/02, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
llei de residus. (Mesa de 13 de març del 2002).

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.
Quins han estat els cabals vessats a la mar des de la font de
sa Costera durant els darrers mesos?
Palma, a 13 de març del 2002.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina és la relació d'entrades turístiques del mes de març
respecte de les expectatives previstes?
Palma, a 13 de març del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

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

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.

Què opina el Govern sobre el creixement anual en la
demanda elèctrica?

Pensa modificar, la consellera de Benestar Social, la pàgina
web titulada "clubdenit.com", atesa la controvèrsia suscitada a
l'opinió pública?

Palma, a 13 de març del 2002.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

Palma, a 13 de març del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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

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.

Segons el conseller d'Educació, quin és l'aval científic que
sustenta la Llei de qualitat de l'educació?

Quins motius duen a l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social a opinar que els parlamentaris del Grup Popular són
ignorants, ridículs, corruptes, etc.?

Palma, a 13 de març del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 13 de març del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

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

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.

Quina postura defensava la consellera de Medi Ambient a la
manifestació contra el Pla Hidrològic Nacional?

Quan pensa el Govern de les Illes Balears aplicar l'anomenat
fons de cooperació municipal?

Palma, a 12 de març del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

Palma, a 27 de febrer del 2002.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
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
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què en pensa l'Hble. Sra. Margalida Rosselló, consellera de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, respecte que el
projecte de llei de residus que redacta la Conselleria de Medi
Ambient deixi la posta oberta a la incineració?
Palma, a 12 de març del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.
Quines mesures s'han disposat a la Biblioteca Pública de
Menorca per tal que les obres que s'hi realitzen no suposin la
interrupció del servei d'atenció al públic?
Palma, a 5 de març del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu necessari el Sr. Conseller d'Obres Públiques,Habitatge
i Transports que hi hagi a cada illa, fòrums i sessions de
participació ciutadana durant la redacció dels plans territorials
insulars (PTI)?
Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

la Conselleria d'Interior en relació amb l'aparició de
declaracions de centenars de ciutadans a un contenidor, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1106/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per combatre la processionària del pi a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera durant l'any 2001, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1107/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per combatre la processionària del pi a Mallorca durant l'any
2001, a contestar davant la Comissió d'Economia.(Mesa de 13
de març del 2002).
RGE núm. 1108/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per combatre la processionària del pi a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera durant l'any 2002, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de març del 2002).

L)
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.
Per quin motiu la Conselleria d'Innovació i Energia va
adjudicar a Informática El Corte Inglés, SA un contracte de
servei per a la posada en producció de les adaptacions i
execució dels processos de conversió a la moneda única europea
del sistema de gestió econòmica i financera de la comunitat
autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 5 de març del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 1109/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per combatre la processionària del pi a Mallorca durant l'any
2002, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 13
de març del 2002).
RGE núm. 1110/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió de
seguiment del PTI de Mallorca,a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1111/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió de
seguiment del PTI de Menorca, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1112/02, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió de
seguiment del PTI d'Eivissa i Formentera, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de març del
2002).

Ordre de Publicació
RGE núm. 1102/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aparició de
centen ars de declaracions als contenidors propers a la
Conselleria d'Hisenda, a contestar da vant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 de març del 2002).

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

RGE núm. 1103/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a custòdia de
les declaracions dels ciutadans en relació a taxes i imposts, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 13 de març 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 conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

RGE núm. 1104/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a investigació
en relació amb l'aparició de declaracions de ciutadans a un
contenidor, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 13 de març del 2002).

Té coneixement el conseller d'Interior de l'aparició de
centenars de declaracions de contribuents sobre la taxa del joc
a un contenidor proper a la Conselleria d'Hisenda?

RGE núm. 1105/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de

Palma, a 7 de març del 2002.
El diputada:
Maria Salom i Coll.
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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 conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Segons el seu parer, no creu l'Hble. Sr. Conseller d'Interior
que el Govern ha de custodiar les declaracions efectuades pels
ciutadans en relació amb els imposts que paguen i mantenir la
seva confidencialitat?
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Quines actuacions ha realitzat la Conselleria d'Agricultura
i Pesca durant l'any 2001 a cadascuna de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, per combatre la processionària del pi?
Indicau-ne quins han estat els mitjans humans i materials
utilitzats i els seus costos, detallats illa per illa.
Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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

Palma, a 7 de març del 2002.
El diputada:
Maria Salom i Coll.

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

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 conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Quina investigació i amb quins resultats ha dut a terme el
conseller d'Interior per aclarir les circumstàncies de l'aparició a
un contenidor proper a la Conselleria d'Hisenda de centenars de
declaracions efectuades per ciutadans de les Illes Balears en
relació amb la taxa del joc?
Palma, a 7 de març del 2002.
El diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Quines mesures ha pres el Conseller d'Interior en relació
amb l'aparició de centenars de declaracions sobre la taxa del joc
efectuades per ciutadans de les Illes Balears a un contenidor
proper a la Conselleria d'Hisenda?
Palma, a 7 de març del 2002.
El diputada:
Maria Salom i Coll.

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

Quines actuacions ha realitzat la Conselleria d'Agricultura
i Pesca durant l'any 2001 a Mallorca, per combatre la
processionària del pi? Indicau-ne quins han estat els mitjans
humans i materials utilitzats i els seus costos.
Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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, del diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines actuacions durà a terme la Conselleria d'Agricultura
i Pesca durant l'any 2002 a Eivissa, Formentera i Menorca, per
combatre la processionària del pi i amb quins mitjans i
pressuposts?
Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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, del diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines actuacions durà a terme la Conselleria d'Agricultura
i Pesca durant l'any 2002 a l'illa de Mallorca, per combatre la
processionària del pi i amb quins mitjans i pressuposts?
Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, del diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
En quines dates, durant l'any 2001, s'ha reunit la Comissió
Govern-Consell de Mallorca pel seguiment de la redacció del
PTI, amb assistència de la majoria dels seus membres, i quins
han estat els principals acords, debats i qüestions tractats?
Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 999/02, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació de línies ferroviàries. (Mesa de 13 de
març del 2002).
RGE núm. 1000/02, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comissió mixta (sector aeronàutic). (Mesa de 13 de
març del 2002).
RGE núm. 1001/02, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compensació atenció sanitària.(Mesa de 13 de març
del 2002).
RGE núm. 1002/02, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a indústries tradicionals a les Illes Balears. (Mesa de
13 de març del 2002).

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, del diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
En quines dates, durant l'any 2001, s'ha reunit la Comissió
Govern-Consell de Menorca pel seguiment de la redacció del
PTI, amb assistència de la majoria dels seus membres, i quins
han estat els principals acords, debats i qüestions tractats?

RGE núm. 1003/02, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comissió mixta (societat de la informació).(Mesa de
13 de març del 2002).
RGE núm. 1026/02, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a declaració de municipis singulars en matèria
d'habitatge. (Mesa de 13 de març del 2002).
RGE núm. 1101/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a educació d'adults. (Mesa de 13 de març del 2002).

Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Palma, a 13 de març del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

A)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de lleisegüent
perquè sigui tramitada davant Ple.

En quines dates, durant l'any 2001, s'ha reunit la Comissió
Govern-Consell d'Eivissa i Formentera pel seguiment de la
redacció del PTI, amb assis tència de la majoria dels seus
membres, i quins han estat els principals acords, debats i
qüestions tractats?
Palma, a 28 de febrer del 2002.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha impulsat
l’ampliació de les línies ferroviàries i que l’article 10 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears,
preveu que “el Gobierno del estado colaborará con el
Gobierno de las Illes Balears en la potenciación del transporte
ferroviario en las Illes Balears”.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a establir els con tactes pertinents amb el Govern de les Illes
Balears per donar compliment al que preveu l’article 10 de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears.
Palma, a 6 de març del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que no s’ha constituït la comissió mixta sobre el sector
aeronàutic prevista a l’article 27 de la Llei 30/1998, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el de les Illes Balears a constituir la comissió mixta del sector
aeronàutic per desenvolupar el que preveu l’article 27 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears.
Palma, a 6 de març del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L’article 18 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears, relatiu al manteniment de l’activitat
industrial tradicional, preveu la compensació de la insularitat en
matèria d’atenció sanitària. La comissió mixta es constituí el dia
19 de juliol sense que s’hagin mantingut reunions posteriors per
al desenvolupament de l’esmentat article.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a emprendre les reunions de la
comissió mixta per donar compliment al que preveu l’article 18
de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears, pel que fa a atenció sanitària.
Palma, a 6 de març del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L’article 29 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears, relatiu al manteniment de l’activitat
industrial tradicional, preveu que:
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“El Gobierno del Estado promoverá las medidasnecesarias
para el mantenimiento de las industrias tradicionales en las
Illes Balears, entre ellas las de fabricación de calzado, piel,
muebles y bisutería, así como la adecuación de la normativa
laboral a los problemas de estacionalidad que les afecten.
Concretamente podrán considerarse, entre otras, las siguientes
medidas:
a) La aplicación en el impuesto sobre sociedades de un
régimen específico para las inversiones adscritas a los
establecimientospermanentes de las sociedades con domicilio
fiscal en las Illes Balears que tengan por finalidad la
protección del medio ambiente, de conformidad con la Unión
Europea.
b) Adaptación de los criterios de aplicación al Plan nacional
del formación e inserción profesional, con el propósito de que
la programación de las acciones formativas que se
desarrollarán en las Illes Balears contemplen anualmente la
posibilidad de que tales acciones puedan desarrollarse en las
temporadas bajas, es decir, en las estaciones de otoño e
invierno,sin que ello implique minoración de los presupuestos
previstos para cada año.”
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el Govern de les Illes Balears a establir els mecanismes
adequats per donar compliment al que preveu l’article 29 de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears.
Palma, a 6 de març del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Socialista presenta la proposició no de lleisegüent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que no s’ha constituït la comissió mixta sobre la
societat de la informació prevista a l’article 28 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i el de les Illes Balears a constituir la comissió mixta de la
societat de la informació, prevista a l’article 28 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears,
de manera urgent.
Palma, a 6 de març del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.
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D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Declaració d'Hamburg (1997) estableix que "l'educació
al llarg de tota la vida és més que un dret: és una de les claus del
segle XXI", i assenta un nou compromís per al foment de
l'educació d'adu lts. A la Cinquena Conferència Internacional
d'Educació d'Adults (CONFITEA V) s'insta a la colAlaboració
de tots els organismes,entitats,sindicats ipatronal, universitats
i mitjans de comunicació a fomentar l'educació d'adults.

Atès que el Reial Decret 1/2002, d’11 de gener, sobre
mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria
d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005, estableix un preu bàsic a
nivell de tot l’Estat de 623,77 i per metre quadrat de superfície
útil.

El Consell Europeu de Lisboa (març del 2000) considera
així mateix una necessitat l'aprenentatge al llarg de tota la vida.
L'objectiu estratègic fixat en l'esmentat consell és convertir la
Unió Europea en una societat del coneixement més competitiva
i dinàmica del món.

Atès que a les Illes Balears els preus mitjans comparatius de
venda d’habitatges són elevats, per la qual cosa es donen
especials dificultats d’accés a l’habitatge.

Des del Consell Europeu de Feira (juny del 2000),
l'aprenentatge permanent ocupa un lloc de privilegi en tots els
fòrums i serà un element clau en l'educació i la formació a la
Unió Europea en els pròxims anys.

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

Atès que la iniciativa privada, amb el preu bàsic fixat, no pot
participar del pla a causa dels costos de construcció vigents en
el mercat balear.
Atès que l’article 8 del reial decret esmentat preveu aquesta
situació amb la figura dels municipis singulars.
Atès que, així i tot, a les Illes Balears no és suficient la
declaració de municipis singulars per resoldre el greu problema,
essent necessari introduir elements dins el pla estatal que
contemplin la nostra especificitat amb un creixement dels preus
d’habitatges un 118% els darrers 5 anys.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a introduir criteris dins el Pla d’habitatge 2002-2005 que
permetin a la nostra comunitat el compliment de l’article 47 de
les Constitució espanyola.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a declarar municipis singulars, segons estableix l’article 8 del
Reial Decret 1/2002, d’11 de gener, tots aquells municipis de les
Illes Balears en els quals el preu de l’habitatge estigui per sobre
del preu màxim establert en el Pla d’habitatge 2002-2005.
Palma, a 8 de març del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Fòrum Mundial de l'Educació (Dakar, 2000) estimà com
un objectiu fonamental l'accés de les persones adultes a una
educació bàsica i contínua.
El Consell Europeu d'Estocolm (2001) decidí els objectius
i les estratègies per a l'aprenentatge permanent i subratllà la
importància de l'adquisició de les competències bàsiques per
continuar l'aprenentatge, per a la realització personal, per a
l'ocupació i per a la mobilitat geogràfica.
El Consell de Ministres europeus d'Educació, celebrat
recentment a Granada, continua en aquesta mateixa línia, i la
Presidència espanyola prepara una resolució sobre la necessitat
d'incorporar la cultura de l'aprenentatge permanent a l'educació
i la formació europees, document que serà presentat a la
consideració del Consell Europeu de Sevilla el proper 30 de
maig.
Les transformacions constants i el desenvolupament
accelerat que es produeixen a la nostra societat exigeixen un
procés d'adaptació contínua a les noves circumstàncies, que
només pot ser satisfet des de la formació permanent.
En el present i en els propers anys, l'increment de la
població adulta, a causa especialment del fenomen migratori,
requerirà un especial esforç per atendre una demanda que
presenta notòries mancances educatives.
En l'actualitat, a les Illes Balears, distints organismes
públics, entitats i associacions diverses oferten i realitzen una
formació dirigida a persones adultes, actuacions que convé
coordinar amb la finalitat de millorar els resultats i optimitzar
els recursos.

G)
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.

El denominat document del Pacte conté en un dels s e u s
apartats (4.1.) el compromís d'"elaborar una llei d'educació
d'adults", obligació contreta pel Govern que fins a la data no
s'ha acomplert.

L'Informe a la Unesco de la Comissió Internacional sobre
l'Educación per al segle XXI (Informe J. Delors, 1996), publicat
sota el títol La educación encierra un tesoro, posava un accent
especial en l'educació al llarg de tota la vida com un imperatiu
democràtic. S'actualitzava així un principi que ja quedà
consagrat a l'Informe d'Edgar Faure (Unesco, 1992), sota el
terme d'educació permanent.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular pres enta la
proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
presentació d'un projecte de llei d'educació d'adults en eltermini
de tres mesos.
Palma, a 7 de març del 2002.
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El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 111/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a procediment
de contractació de l'Escola Andalusa de Salut Pública. (BOPIB
núm. 127 d'1 de febrer del 2002).
Per a l'elaboració del Projecte de llei de drogues es va
contractarl'assessorament de l'Escola Andalusa de Salut Pública
amb la tramitació d'un contracte menor, figura prevista a l'article
201 de la Llei de contractes de les administracions públiques, a
càrrec de la partida pressupostària 18201.413E01.22706.00000,
del programa "Pla autonòmic de drogues", per un import
d'1.000.000 de pessetes que va ser abonat a la presentació de la
corresponent factura.
Palma, 14 de febrer del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 246/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Francesca Bennàsar i Tous, relativa a acords d e
co lAlaboració amb les organitzacions empresarials. (BOPIB
núm. 127 d'1 de febrer del 2002).
La Conselleria d'Educació i Cultura ha signat amb
organitzacions empresarials acords de colAlaboració que es
renoven anualment mitjançant addendes si les parts signatàries
així ho manifesten expressament, amb una antelació de dos
mesos a la data d'expiració d'aquests acords. A més a més dels
convenis que s'esmenten a continuació n'hi ha molts d'altres
signats amb diferents entitats.
Convenis.
- Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Educació
i Cultura i les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de
Balears per assegurar el desenvolupament d'una formació als
centres de treball (FCT). Aquest conveni té com a objectiu
principal arbitrar els mitjans necessaris per incorporar les
empreses i institucions en el desenvolupament dels
ensenyaments de formació professional específica i canalitzar
la participació dels agents socials en el disseny i la planificació,
en especial en el que fa referència a la gestió del mòdul de
formació en centres de treball, com també al desenvolupament
de qualsevol activitat, acordada per ambdues parts, que pugui
fomentar la qualitat i l'adequació de la formació professional a
l'entorn productiu. Es va signar dia 24 de maig de 2000.
- Conveni marc de colAlaboració entre la Confederació de la
Petita i Mitjana Empresa de Balears i la Conselleria d'Educació
i Cultura del Govern de les Illes Balears per desenvolupar
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accions de promoció i millora de la formació professional.
Aquest conveni preveu les accions següents: apadrinament de
futurs professionals, inclusió dels futurs titulats en la borsa de
treball de PIMEB, assessorament per crear noves empreses als
nous titulats, creació de tres premis adreçats als instituts
d'educació secundària, possibilitat que els professors de
formació professional puguin realitzar tasques de formació
professional dins l'àmbit del món laboral juntament amb els
treballadors de les empreses, concessió de beques per al
professorat i difusió de l'oferta de formació professional entre
els associats de PIMEB. Es va signar dia 2 de maig de 2000.
- Conveni de colAlaboració entre l'Associació d'Empresaris
d'instalAlacions Elèctriques de Mallorca (ASINEM) i la
Conselleria d'Educació i Cultura per promoure programes de
garantia social que pugui desenvoluparl'ASINEM i potenciar la
formació i qualificació professional, inicial i continua dels
treballadors de les empreses associades. Es va signar dia 5 de
juny de 2000.
- Conveni de colAlaboració entre l'Associació Empresarial de
Distribuïdors d'Automoció de Balears (ASEDA) i la Conselleria
d'Educació i Cultura per promoure programes de garantia social
que pugui desenvolupar l'ASEDA i potenciar la formació i
qualificació professional, inicial i continua dels treballadors de
les empreses associades. Es va signar dia 5 de juny de 2000.
- Conveni marc de colAlaboració entre la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la
Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
per afavorir el desenvolupament de la formació professional. Es
va signar dia 21 de setembre de 2000.
- Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Educació
i Cultura de les Illes Balears i l'Associació d'Hotelers de la
Platja de Palma per poder desenvolupar alguns programes de
formació professional. Es va signar dia 29 de desembre de 2000.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 248/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Francesca Bennàsar i Tous, relativa a inspeccions a
residències de persones majors. (BOPIB núm. 127 d'1 de febrer
del 2002).
No hi ha inspeccions registrades amb anterioritat a l'any
1998. A continuació us detallam les inspeccions fetes des
d'aquest any.
Any 1998
- Residència per a persones majors Reina Sofia (Muro),
11/01/98.
- Residència Anabel (Palma), 4/12/98.
- Sa Residència (Puigpunyent), 23/12/98.
Total: 3 inspeccions.
Any 1999
- La Residència Palmanyola SA (Palmanyola), 14/01/99.
- Centre de dia per a persones majors Los Llanos (Palma),
22/04/99.
- Centre de dia, guarderia Maipra SL Unipersonal (Palma),
16/06/99.
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- Residència Safari (Palma), 21/06/99.
- Residència Casa de las Abuelas (Binissalem), 8/07/99.
- Residència Casa de las Abuelas (Binissalem), 5/10/99.
- Centre de dia Son Alegre 2000 SL (Palma), 14/10/99.
- Residència Anabel II (Palma), 18/10/99.
- Residència Safari (Palma), 20/10/99.
- Residència Tercera Edat Gales (Palma), 23/11/99.
- Residència Tercera Edat Bulnes (Palma), 29/11/99.
Total: 11 inspeccions.
Any 2000
- Residència Bocambilia SA (Palma), 2/02/00.
- Residència Tercera Edat Gales (Palma), 3/02/00.
- Residència Tercera Edat Bulnes (Palma), 15/02/00.
- Sa Residència Palmanyola (Palmanyola), 24/02/00.
- Residència Anabel I (Palma), 29/02/00.
- Residència Harbour View, 4/05/00.
- Residència Tercera Edat Gales (Palma). Mesures cautelars,
17/05/00.
- Residència Tercera Edat Gales (Palma). Mesures cautelars,
31/05/00.
- Residència Tercera Edat Gales (Palma). Mesures cautelars,
9/06/00.
- Residència Tercera Edat Gales (Palma). Mesures cautelars,
23/06/00.
- Residència Harbour View, 17/07/00.
- Residència Sol i Mar (Palma), 8/08/00.
- Residència Borenco (Palma), 14/08/00.
- Residència Oasis (Palma), 10/10/00.
- Centre de dia per a gent gran La Seu (Palma), 16/11/00.
- Centre de dia Mente Rehabilitación de Memoria (Palma),
16/11/00.
- Residència tercera edat Cas Metge Rei (Santa Maria), 6/11/00.
Total: 17 inspeccions.
Any 2001
- Residència Casa Las Abuelas (Binissalem), 31/01/01.
- La Residència de Palmanyola SL, 7/02/01.
- Residència Oasis (Can Pastilla-Palma), 6/03/01.
- Residència Gales (Sant Agustí-Palma), 21/03/01.
- Residència Centre Assistencial Municipal de Manacor,
11/04/01.
- Residència Sor Maria Rafela (Campos), 26/04/01.
- Casa Hospici de Sineu, 27/04/01.
- La Residència de Palmanyola, 9/05/01.
- Residència Rafaletes (Porto Pi-Palma), 11/05/01.
- Residència Avenidas C.B. (Palma), 11/05/01.
- Associació Son Navata (Felanitx), 24/05/01.
- Llar de Tercera Edat de Felanitx, 24/05/01.
- Llar de Tercera Edat Reina Sofia (Palma), 25/05/01.
- Residència Harbour View (Sant Agustí-Palma), 25/05/01.
- Residència Hogar del Sol (Santa Maria), 1/06/01.
- Casa Ancians Hermanitas de los Pobres (Palma), 7/06/01.
- Residència Son Francinaina (Sencelles), 8/06/01.
- Residència Lini (Can Pastilla), 14/06/01.
- Residència Sa Nostra (Palma), 15/06/01.
- Centre residencial geriàtric Es Ramal (Alaior), 3/07/01.
- Residència d'ancians del Consell Insular de Menorca (Maó),
3/07/01.
- Residència geriàtrica assistida de l'Ajuntament de Maó,
3/07/01.
- Residència d'ancians Reina Sofia (Eivissa), 5/07/01.
- Hospital Residència assistida Cas Serra (Eivissa), 5/07/01.
- Alberg Son Navata (Felanitx), 27/07/01.
- Centre assistencial per a persones majors Los Llanos (Palma),
26/07/01.

- Sa Residència (Puigpunyent), 25/07/01.
- Residència Sant Vicenç de Paül (Palma), 1/08/01.
- Residència Tercera Edat Hermanas Carmelitas (Palma),
1/08/01.
- Residència Elena SL (Palma), 2/08/01.
- Residència Llar dels Ancians, 3/08/01.
- Llar de Majors de Calvià, 8/08/01.
- Residència Fabiola (Portals Nous-Calvià), 9/08/01.
- Residencia Senioren Residenz Es Castellot (Santa Po nça),
10/08/01.
- Residència Huialfàs (Sa Pobla), 5/09/01.
- Residència Social Santo Domingo (Pollença), 6/09/01.
- Residència social d'ancians de Porreres, 7/09/01.
- Residència Casa de Família Ntra. Sra. de la Victòria (Sóller),
13/09/01.
- Residència Miquel Mir (Inca), 18/09/01.
- Residència Posada dels Olors (Artà), 20/09/01.
- Casa hospici-hospital residència Sant Salvador (Felanitx),
21/09/01.
- Residència Avenidas C.B. (Palma), 26/09/01.
- Residència Reina Sofia (Muro), 27/09/01.
- Residència persones majors de Llucmajor, 28/09/01.
- Residència Elite.
Total: 44 inspeccions.
Any 2002
- Residència Elite.
- Residència Palmanyola.
Total: 2 inspeccions
Les residències a les quals s'ha obert expedient sancionador
són les següents:
- Residència Casa Las Abuelas (Binissalem): Es va resoldre
amb la publicació al BOIB el seu tancament definitiu.
- Residència Palmanyola.
- Residència Harbour View.
- Residència Anabel.
- Residència Elite.
Palma, 4 de març del 2002.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 253/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Francesca Bennàsar i Tous, relativa a exportacions
al mercat xinès. (BOPIB núm. 127 d'1 de febrer del 2002).
Les empreses no han presentat solAlicituds d'ajuda individual
per a les seves polítiques de promoció comercial en el mercat
xinès; sempre ho han fet conjuntament amb la Cambra de
Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Les dades de l'exercici 2001 indiquen que les empreses que
han participat en els programes de la Cambra de Comerç són les
següents:
- Calzados Jordi, SA
- Calzados Valse, SL
- Dillon, SA
- Jaime Mascaró, SA
- Sebastià Mesquida, SL
- Munper Creaciones, SA
- Piel Internacional, SA
- Santiago Pons Quintana, SA
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- Yanko, SA
Palma, 26 de febrer del 2002.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 254/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Francesca Bennàsar i Tous, relativa a ajudes
directes concedides per entrar al mercat xinès. (BOPIB núm.
127 d'1 de febrer del 2002).
Les indústries exportadores de Balears, durant els darrers
dos exercicis han realitzat actuacions de promoció comercial en
el mercat xinès. Les accions no es realitzaven individualment
sinó coordinades per la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa
i Formentera que integra les esmentades actuacions en el Pla
Cambral.
La Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria a través de
les ordres reguladores subvenciona aquestes actuacions
especialment centrades en el sector del calçat. Les dades
corresponents a l'exercici 2001 són les següents:

- Muebles J. Llodrà, SL
- Fusteria Llevant 93, SL
- Fusteria Juan Sureda, SL
- Ramis Binimelis Adrover.
Traditional Menorcan Food, corresponent al secto r
agroalimentari integrat per:
- Embutidos Piris, SA
- La Tropical, SA
- Hort de Sant Patrici (Formatge).
- Son Petit (Licors).
Palma, 26 de febrer del 2002.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 256/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a despesa
farmacèutica durant el mes de desembre de 2001. (BOPIB
núm. 127 d'1 de febrer del 2002).
Li comunic que la despesa farmacèutica del mes de
desembre de 2001 puja a 1.712.255.247 pessetes.

Missió comercial a Hong Kong, Shangai i Pekin (30 de març
de 2001). Subvenció abonada 5.159.35 pts. 31.008,32 euros.
Empreses participants:
- Calzados Jordi, SA
- Calzados Valse, SL
- Dillon, SA
- Jaime Mascaró, SA
- Sebastià Mesquida, SL
- Munper Creaciones, SA

Per centre la despesa es distribueix de la següent manera:
- Atenció Primària:
Mallorca: 1.263.860.435.
Menorca: 121.348.771.
Eivissa i Formentera: 121.580.886.
TOTAL: 1.506.790.092.
- Atenció Especialitzada:
Mallorca:
Hospital Son Dureta: 138.147.178.
F. Hospital de Manacor: 22.965.197.
Menorca: 20.390.384.
Eivissa i Formentera: 23.962.396.
TOTAL: 205.465.155.

Missió comercial a Hong Kong, Shangai iPekin, (octubre de
2001). Subvenció abonada 5.843.834 pts. 35.122,15 euros.
Empreses participants:
- Calzados Jordi, SA
- Dillon, SA
- Jaime Mascaró, SA
- Sebastià Mesquida, SL
- Piel Internacional, SA
- Santiago Pons Quintana, SA
- Yanko, SA
Palma, 26 de febrer del 2002.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.
Ordre de Publicació
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Palma, 22 de febrer de 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina. M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 257/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a professionals
sanitaris que han quedat a l'Hospital General. (BOPIB núm.
127 d'1 de febrer del 2002).

F)
A la Pregunta RGE núm. 255/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Francesca Bennàsar i Tous, relativa a consorcis
d'exportació. (BOPIB núm. 127 d'1 de febrer del 2002).
A l'any 2001 la Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria
ha tengut coneixement de la creació de dos consorcis
d'exportació. Els seus noms i les empreses que el formen són els
següents:
Consorci Hàbitat Balear, corresponent al sector del moble
integrat per:

Vull comunicar-li que aquesta conselleria i el Servei de
Salut de les Illes Balears dedicaran als professionals d e
l'Hospital General a activitats de la línia d'atenció a pacients
subaguts amb perfil sociosanitari, salut mental i tasques de
laboratori, sense perjudici que es puguin dissenyar noves línies,
mèdiques o quirúrgiques, que puguin servir per a la millora del
nivell de salut dels nostres ciutadans.
Palma, 22 de febrer de 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina. M. Salom i Soler.
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Ordre de Publicació

establerts a l'antic Insalud (vénen recollits dins les clàusules de
contractes d'alta direcció).

I)
A la Pregunta RGE núm. 258/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a professionals
sanitaris que han quedat a l'Hospital Joan March. (BOPIB
núm. 127 d'1 de febrer del 2002).
Vull comunicar-li que aquesta conselleria i el Servei de
Salut de les Illes Balears dedicaran als professionals de
l'esmentat hospital a activitats de la línia d'atenció a pacients
subaguts amb perfil sociosanitari, salut mental i tasques de
laboratori, sense perjudici que es puguin dissenyar noves línies,
mèdiques o quirúrgiques, que puguin servir per a la millora del
nivell de salut dels nostres ciutadans.

Palma, 22 de febrer de 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina. M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 261/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a contractes realitzats
per la Conselleria de Salut a la Sra. Caterina Ramon. (BOPIB
núm. 127 d'1 de febrer del 2002).
Li tramet adjunt, còpia del contracte de la Sra. Caterina
Ramon de data de gener de 2002, que té per objecte
desenvolupar el càrrec de Directora Gerent de la Fundació
Hospital de Manacor de Balears.

Palma, 22 de febrer de 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina. M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 259/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a organigrama de
l'IB-Salut. (BOPIB núm. 127 d'1 de febrer del 2002).

El contracte adjunt a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
Palma, 22 de febrer de 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina. M. Salom i Soler.

Organigrama del Servei de Salut:
Conselleria de Sanitat
Consell d'Administració
Gerència Serbasa
Unitat de màrqueting,
Servei de suport a
la clínica a la gestió
comunicació i
imatge corporativa
(Gabinet Tècnic)
Unitat d'informàtica,

Unitat d'atenció i
participació ciutadana

Secretari General
Àrea d'instalAlacions, obres i subministraments
Àrea economicofinancera
Àrea de planificació i coordinació assistencial
Palma, 22 de febrer de 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina. M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 262/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a contractes realitzats
per la Conselleria de Salut al Sr. Josep Pomar. (BOPIB núm.
127 d'1 de febrer del 2002).
Li tramet adjunt, còpia del contracte del Sr. Josep Pomar
Reynés de data 14 de gener de 2002, que té per objecte
desenvolupar el càrrec de Director Gerent de la Fundació
Hospital de Son Llàtzer de Palma de Mallorca.
El contracte adjunt a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
Palma, 22 de febrer de 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina. M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 260/02, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a contractes realitzats
per la Conselleria de Salut al Sr. Joan Pou. (BOPIB núm. 127
d'1 de febrer del 2002).
El Sr. Joan Pou Bordoy té un nomenament com a Director
Gerent d'Atenció Primària de Mallorca (és personal estatutari).
La Gerència està qualificada com a categoria 1.1, segons la
resolució de la Direcció General de l'Insalud, de data 28-12-01
i les retribucions aprovades per aquesta resolució són:
- Retribució mensual: 3.816,47 euros.
- 2 pagues extraordinàries: 1.688,34 euros cada una.
La productivitat variable que tenen dret a percebre segons
compliment d 'objectius li serà abonat segons criteris ja

3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1134/02, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de març del 2002, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
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Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la instrucció de l'expedient
sobre una presumpta incompatibilitat de la Sra. Aina Salom i
Soler, consellera de Salut i Consum.
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l'Hble. Sr. Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris de creació de parcs, publicada en
el BOPIB núm. 132, de 8 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Admissió a tràmit de les propostes de pla de treball RGE
núm. 661/02, 737/02 i 827/02.
La Mesa de la Comissió no permanent per a la millora de
la prevenció de riscs laborals i de la seguretat i la salut en el
treball a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a la sessió
de dia 26 de febrer del 2002, admeté a tràmit i qualificà
favorablement les propostes de pla de treball de referència,
presentades pels grups parlamentaris Popular, PSM-Entesa
Nacionalista, Socialista, Esquerra Unida i Ecologista i Mixt,
conjuntament, respectivament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de març del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Acord definitiu sobre la tramitació de les propostes de
resolució que puguin derivar-se de l'informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici del 1999
(RGE núm. 783/02).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de març del 2002, conformement amb l'establert per
l'article 173 del Reglament de la cambra, i oïda la Junta de
Portaveus, acordà de debatre les propostes de resolució que
puguin derivar-se de l'informe anual de referència, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Ratificació de l'admissió per delegació de la pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant el ple RGE núm. 1021/02.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de març del 2002, ratificà l'admissió feta per la
Presidència de la pregunta de referència, presentada per

Ordre de Publicació
A)
Adjudicació definitiva del contracte de subministrament de
cinquanta-nou ordinadors portàtils per als grups
parlamentaris de la cambra.
Parlament de les Illes Balears
S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte de
subministrament:
Entitat adjudicadora
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 12/2001.
Objecte del contracte
Tipus de contracte: subministrament amb arrendament.
Descripció de l'objecte
Subministrament amb arrendament a 36 mensualitats més la
quota residual, amb opció de compra, de cinquanta-nou
ordinadors portàtils per als grups parlamentaris de la cambra.
Butlletins oficials i dates de publicació dels anuncis de
licitació
BOPIB núm. 122, de 14 de desembre del 2001 i BOIB núm.
153, de 22 de desembre del 2001.
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
Tramitació: directa.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
Pressupost base de licitació
Import total: 166.336,11 i (IVA inclòs).
Adjudicació
Data: 6 de febrer del 2002.
Contractista: Carlos Cabeza Rodríguez (CCR Computers) i Sa
Nostra de Inversiones, EFC, SA.
Palma, a 7 de març del 2002.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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Ordre de Publicació
B)
Llista definitiva d'admesos i exclosos al concurs-oposició
de dues places de lletrat/ada, amb caràcter de funcionaris de
carrera, del Parlament de les Illes Balears.
Atès l'establert a la base quarta de la convocatòria publicada
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 128,
de 8 de febrer del 2002, es fa pública la llista definitiva següent:
1. Aspirants admesos
1. Isern Estela, Lluís F. DNI núm. 43.026.719.
2. Munar Pascual, Esperança. DNI núm. 43.055.970.
3. Oliver Morell, Jaume. DNI núm. 78.213.036.
4. Perea Pau, Núria. DNI núm. 43.057.486.
2. Aspirants exclosos
Cap.
Així mateix, s'informa que properament es publicarà al
tauler d'anuncies de la Cambra, la data i l'hora de realització del
primer exercici corresponent a la prova de català.
A la seu del Parlament, a 13 de març del 2002.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 132.
- Pàg. 3263 i 3276. 3.11. Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple. Apartat B).
On diu: RGE núm. 990/02, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 995/02, ...
- Pàg. 3284. 4. Informacions. Apartat B)
A la relació de membres vocals del tribunal qualificador per
al concurs-oposició de dues places de lletrat/ada, amb caràcter
de funcionaris de carrera, del Parlament de les Illes Balears, hi
manca el vocal següent:
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Josep Antoni Pujadas i Porquer.

BOPIB núm. 133 - 15 de març del 2002

3317

3318

BOPIB núm. 133 - 15 de març del 2002

BOPIB núm. 133 - 15 de març del 2002

3319

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.
Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

