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1. PLE DEL PARLAMENT

autonòmiques i afronti adequadament la conciliació entre la
formació professional reglada, la formació contínua i la formació
ocupacional, així com els efectes laborals de les titulacions
acadèmiques."

1.1. TEXTOS APROVATS

A la seu del Parlament, 17 d'abril del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 16 d'abril del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
359/02, relativa a oficialitat de la llengua catalana a la Unió
Europea, i quedà aprovada per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ
A)

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 16 d'abril del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
709/02, relativa a comissió mixta (matèria energètica), i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que solAliciti al Consell de la Unió Europea la plena
oficialitat de la llengua catalana en les institucions comunitàries
europees.
2. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Consell, a la Comissió i al Parlament europeu demanant que el
català sigui llengua plenament oficial de les institucions
comunitàries, en el marc de la introducció de noves llengües
oficials per a la nova fase de l’ampliació de la Unió Europea.

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a reiniciar de manera urgent la Comissió Mixta prevista a l'article
15 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les
Illes Balears, i a resoldre d'una vegada per totes els temes
pendents en relació amb el sector energètic als territoris
insulars i al finançament del gasoducte d'acord amb el previst
al règim especial de Balears."
A la seu del Parlament, 17 d'abril del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adreçar-se al
Parlament de Catalunya i al Parlament del País Valencià perquè
promoguin les accions necessàries de cara a aconseguir la
plena oficialitat del català a les institucions comunitàries."
A la seu del Parlament, 17 d'abril del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 16 d'abril del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
361/02, relativa a avantprojecte de la llei orgànica de la
formació professional i de les qualificacions professionals, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desistir de la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica de
formació professional i de qualificacions professionals.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a elaborar una nova llei, amb el consens de les comunitats
autònomes, que respecti escrupolosament les competències

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la InterpelAlació RGE núm.
373/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern de les Illes Balears en relació amb solucions
integrals al problema de l'aigua a la zona nord de Mallorca.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló
i Pons.
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Intervingué en torn de fixació de posicions la diputada
Hble. Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Jaume Font
i Barceló i l'Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3435
Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1430/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Par lamentari Popular, relativa a obres d'emergència als
torrents. (BOPIB 136 de 12 d'abril del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1428/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quines actuacions en
defensa del patrimoni històric de les Illes Balears espoliat ha
pres l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura. (BOPIB 136
de 12 d'abril del 2002).

D)

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1431/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a visita de l'Hble. Sra.
Consellera als torrents desbordats. (BOPIB 136 de 12 d'abril
del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1429/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i Márquez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quina és l'opinió respecte
de les manifestacions del Sr. Rupert Stillman assegurant que
les autoritats locals coneixien la seva feina i el trasllat de les
peces, ja que afecten el conseller d'Educació i Cultura.
(BOPIB 136 de 12 d'abril del 2002).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1432/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ampliació del sòl industrial
del municipi de Manacor. (BOPIB 136 de 12 d'abril del
2002).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

Fou contestada a la mateixa sessió, per l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern de les Illes Balears i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1433/02,
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de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abonament de les
subvencions mitjançant la fundació Illesport. (BOPIB 136 de
12 d'abril del 2002).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1426/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a endeutament zero. (BOPIB
136 de 12 d'abril del 2002).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1423/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Cres pí i Font, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transport sanitari
terrestre. (BOPIB 136 de 12 d'abril del 2002).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'His e n d a i
Pressuposts.

G)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1424/02,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per les
tempestes. (BOPIB 136 de 12 d'abril del 2002).

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1373/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a subvencions a les escoletes
infantils a Eivissa i a Formentera. (BOPIB 136 de 12 d'abril
del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
L)

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1425/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Salvador Cànoves i Rotger, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a extracció d'arena. (BOPIB
136 de 12 d'abril del 2002).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1434/02,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades del conseller Sr.
Morro en relació amb el traçat del tren pel casc urbà de
Petra. (BOPIB 136 de 12 d'abril del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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solAlicituds de retirada per part de l'Administració de pins
caiguts arran de la tempesta dels dies 10 i 11 de novembre.
(BOPIB núm. 131 de 28 de febrer del 2002).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

2. COMISSIONS PARLAMENT

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 852/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cens
definitiu d'arbres caiguts pel temporal del dia 11 de
novembre. (BOPIB núm. 131 de 28 de febrer del 2002).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 855/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat de pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient
a les finques propietat de l'Administració. (BOPIB núm. 131
de 28 de febrer del 2002).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 853/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions demanades relatives als pins caiguts per la
tempesta dels dies 10 i 11 de novembre. (BOPIB núm. 131 de
28 de febrer del 2002).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 856/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat de pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient
dels parcs naturals. (BOPIB núm. 131 de 28 de febrer del
2002).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 854/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 857/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
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Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat de pins retirats per la Conselleria de Medi Ambient
de les finques privades. (BOPIB núm. 131 de 28 de febrer del
2002).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 858/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de la retirada dels pins caiguts pel temporal. (BOPIB núm.
131 de 28 de febrer del 2002).

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, davant 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 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 del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació,
acompanyat de la directora de l'Institut de Salut Laboral, del
director general de Treball i Salut Laboral, del tècnic de
Seguretat en el Treball i del tècnic de Medicina Laboral.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, debaté la
Pregunta RGE núm. 859/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a què
es pensa fer amb les rabasses dels pins caiguts pel temporal.
(BOPIB núm. 131 de 28 de febrer del 2002).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Compareixences del vicepresident del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, de la vicepresidenta i consellera
delegada d'Hisenda. Règim Intern, Personal, Treball i
Formació del Consell Insular de Menor ca i del conseller
executiu d'Hisenda i Pressuposts del Consell Insular de
Mallorca, davant la Comissió no permanent d'estudi dels
efectes regionals i insulars a la comunitat autònoma del
pressupost i de les polítiques de la Unió Europea, amb la
finalitat d'avaluar-ne els resultats en matèria de cooperació,
finançament, benestar social i sostenibilitat ambiental i de
poder servir de base a una reformulació de la política de
projecció europea de les Illes Balears.
A la Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals
i insulars a la comunitat autònoma del pressupost i de les
polítiques de la Unió Europea, amb la finalitat d'avaluar-ne
els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i de poder servir de base a
una reformulació de la política de projecció europea de les
Illes Balears, del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 10 d'abril del 2002, tengueren lloc les compareixences
del vicepresident del Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
acompanyat de l'assessor de la seva conselleria, de la
vicepr esidenta i consellera delegada d'Hisenda. Règim Intern,
Personal, Treball i Formació del Consell Insular de Menorca
i del conseller executiu d'Hisenda i Pressuposts del Consell
Insular de Mallorca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre el II
Fòrum social mundial celebrat a Porto Alegre entre els dies
29 de gener i 5 de febrer (RGE núm. 667/02).

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

A la Comiss ió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril del 2002, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, qui,
acompanyada pel director general de Cooperació, informà sobre
el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1616/02, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 373/02, relativa a
solucions integrals al problema de l'aigua a la zona nord de
Mallorca. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Aprovació del Pla de treball 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 (RGE núm. 1094/02 i 661/02).
A 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 del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 d'abril del 2002, s'aprovaren per
unanimitat el pla de treball de la dita comissió presentat pel
Grup Parlamentari Socialista i el presentat pel Grup Parlamentari
Popular.

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. 373/02,
relativa a solucions integrals al problema de l'aigua a la zona
nord de Mallorca, la moció següent.
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a presentar,
en el termini de dos mesos, un Pla integral per tal de solucionar
el problema de l'aigua a la zona nord de Mallorca.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 405/02, 406/02, 407/02, 408/02,
409/02 i 410/02.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril del 2002, el diputat Hble.
Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
retirà les preguntes de referència, relatives a motius del viatge,
a despeses de desplaçament, a despeses produïdes i a comitiva
del viatge a Porto Alegre realitzat per la consellera de Benestar
Social, totes elles publicades al BOPIB núm. 129, de 15 de febrer
d'enguany.

RGE núm. 1600/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació del Decret 115/2001. (Mesa de 24 d'abril del
2002).
Palma, a 24 d'abril 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
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sotasignant formula al conseller d'Educació i
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cultura

la

Quines seran les línies d'aplicació del Decret 115/2001, de 14
de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les
llengües oficials al personal docent?
Palma, a 17 d'abril del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

RGE núm. 1669/02, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
hospitalització breu. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1670/02, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut
mental infanto-juvenil. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1671/02, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a torrents
de les Illes Balears. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1660/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paritat
electoral. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1661/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informació
als ciutadans en relació amb les ajudes del Govern central
per les tempestes de l'11 de novembre. (Mesa de 24 d'abril del
2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el president del Govern de les Illes Balears
posar en pràctica dins el seu govern la filosofia de la paritat de
sexes a què dóna suport per a les llistes electorals?
Palma, a 24 d'abril del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

RGE núm. 1662/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pins que
resten per retirar del temporal de dia 11 de novembre. (Mesa
de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1663/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi de l'empresa
Icomos. (Mesa de 24 d'abril del 2002).

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

RGE núm. 1664/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de l'empresa Majorica. (Mesa de 24 d'abril del 2002).

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

RGE núm. 1665/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a homologació
de la llicència federativa de pesca esportiva recreativa. (Mesa
de 24 d'abril del 2002).

Pensa el Govern de les Illes Balears que ha informat de
manera correcta els ciutadans sobre les ajudes aprovades pel
Govern Central referides a les tempestes dels passats 10 i 11 de
novembre del 2001?
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

RGE núm. 1666/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitat del personal de l'Hospital General i del Joan March.
(Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm.
Cabrer, del
compliment de
les seleccions
del 2002).

1667/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Grup Parlamentari Popular, relativa a
la proposició no de llei relativa a la creació de
esportives autonòmiques. (Mesa de 24 d'abril

RGE núm. 1668/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de les reserves turístiques. (Mesa de 24 d'abril del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Q uants de pins caiguts pel temporal de dia 11 de novembre
del 2001 resten per retira a dia d'avui?
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Gaspar Oliver i Mut.
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Quina activitat realitza el personal de l'Hospital General i de
l'Hospital Joan March actualment?
Palma, a 10 d'abril del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern lliurar l'estudi de l'empresa Icomos
referent al Museu de Formentera, solAlicitat reiteradament pel
diputat sotasignant?
Palma, a 16 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què ha fet el Govern de les Illes Balears per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2206/00, relativa
a la creació de les seleccions esportives autonòmiques?
Palma, a 16 d'abril del 2002.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com veu el vicepresident del Govern, Sr. Sampol, la situació
de l'empresa Majorica després dels darrers esdeveniments
succeïts les darreres setmanes?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Una vegada coneguda, per part dels mercats turístics
emissors, la immediata implantació de l'ecotaxa, ens pot informar
de quines són les darreres dades sobre l'evolució de les
reserves turístiques pel que fa a les nostres illes?
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

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

Ha homologat ja la Conselleria d'Agricultura i Pesca la
llicència federativa de pesca esportiva recreativa?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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 a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Ens pot explicar com està evolucionant el nombre de llits
d'hospitalització breu a la nostra comunitat i quins són els seus
objectius per a la resta d'any en nombre de llits?
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Turisme a Berlín, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 24 d'abril del 2002).

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina era la situació de l'atenció a la salut mental infantojuvenil en el moment de les transferències?, s'ha posat en marca
qualque dispositiu des de llavors?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Quines obres està duent a terme la Conselleria de Medi
Ambient als torrents de les Illes Balears després del temporal
del passat mes de novembre?
Palma, a 24 d'abril del 2002.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

RGE núm. 1612/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'Oficina de Turisme a Berlín, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1613/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilitat de
l'informe elaborat pel despatx Gómez Acebo i Pombo, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 d'abril
del 2002).
RGE núm. 1614/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de les declaracions fetes per un grup de majoristes de viatges
europeu, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1623/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini
d'execució dels "canals de comercialització turística de
l'oferta immobiliària de les Illes Balears", a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1624/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
sobre canals de comercialització turística de l'oferta
immobiliària de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1625/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'adjudicació d'un treball de recerca a "Integral Consult, SL"
i "Gaat", a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 24 d'abril del 2002).
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1608/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions
de l'Oficina de Turisme a Berlín, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1609/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retribució
del Sr. Josep Moll en concepte de direcció de l'Oficina de
Turisme a Berlín, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1610/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència
de l'ecotaxa a la temporada d'estiu, a contestar dav ant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 24 d'abril del 2002).
RGE núm. 1611/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
designació del Sr. Josep Moll com a director de l'Oficina de

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines seran les funcions bàsiques a desenvolupar per
l'Oficina de Turisme de Berlín?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

BOPIB núm. 138 - 26 d'abril del 2002
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3443

Quin és el cost anual previst per al funcionament de la
recentment inaugurada Oficina de Turisme a Berlín?

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

Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la retribució anual bruta acordada amb el Sr. Josep
Moll en concepte de direcció de l'Oficina de Turisme a Berlín?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Com creu que pot afectar a la temporada d'estiu del 2002
l'aplicació de l'anomenada "ecotaxa"?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina ha estat la utilitat de l'informe elaborat per "Gómez
Acabo y Pombo" en relació amb l'informe preliminar sobre
sistemes de funcionament del fons per a la rehabilitació d'espais
turístics?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Com valora l'Hble. Sr. Conseller de Turisme el fet que el
representant d'un dels més importants majoristes de viatges
europeus demanàs al Molt Hble. Sr. President de les Illes
Balears que realitzàs unes declaracions públiques en el sentit
que els ciutadans alemanys són ben rebuts a les Illes Balears?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Quins han estat els motius que han justificat la designació
del Sr. Josep Moll com a director de l'Oficina de Turisme a
Berlín?
Palma, a 9 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quin termini d'execució s'ha establert per a la realització del
treball de recerca sobre "canals de comercialització turística de
l'oferta immobiliària de les Illes Balears"?
Palma, a 17 d'abril del 2002.
El diputat:
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Joan Flaquer i Riutort.

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
s otasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quin és el pressupost del treball de recerca sobre "canals de
comercialització turística de l'oferta immobiliària de les Illes
Balears", adjudicat a "Integral Consult, SL" i "Gaat"?
Palma, a 17 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Atès que des de fa molt de temps els camins que discorren
per dins finques privades per accedir a platges o llocs d’interès
històric, arquitectònic, arqueològic o paisatgístic eren i són
rutes emprades entre altres motius per raons d’oci,
preferentment l’excursionisme.
Atès que al llarg dels anys s’ha materialitzat el tancament de
molts d’aquests tradicionals camins per part dels titulars privats
de les finques per on transcorren impedint el pas de vianants.
Atès que la sentència dictada pel Tribunal Suprem de data
18 d’octubre del 2001 en el cas del PGOU del terme municipal de
Pollença per la qual es reconeix als ajuntaments assegurar
mitjançant els seus instruments urbanístics la servitud de pas
dels camins.
És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins criteris de selecció s'han seguit per adjudicar a les
empreses "Integral Consult, SL" i "Gaat" el treball de recerca
sobre "canals de comercialització turística de l'oferta
immobiliària de les Illes Balears?
Palma, a 17 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

1. El Parlament de les Illes Balears insta els consells insulars a
iniciar i/o continuar amb la tasca de catalogació de camins.
2. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments, els
consells insulars i el Govern en el marc de les respectives
competències a salvaguardar i defensar els valors
mediambientals dels camins esmentats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta els ajuntaments, els
consells insulars i el Govern en el marc de les respectives
competències a elaborar plans d’ajudes per als propietaris
privats d’aquells camins que servin de pas de vianants, així
com dictar normes encaminades a evitar abusos i danys a les
propietats per on transcorren.
Palma, a 18 d'abril del 2002.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1585/02, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a servituds de pas públic peatonal. (Mesa de 24
d'abril del 2002).
RGE núm. 1589/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de la figura del defensor del pacient. (Mesa
de 24 d'abril del 2002).
Palma, a 24 d'abril 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 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que des del dia 1 de gener la comunitat autònoma de
les Illes Balears gestiona les competències d’assistència
sanitària de la Seguretat Social en virtut del Reial Decret
1478/2001, de 27 de desembre, sobre traspàs a la comunitat
autònoma de les Illes Balears de les funcions i els serveis de
l’Institut Nacional de la Salut.
Atès que des del Grup Parlamentari Popular consideram que
l’usuari ha de ser la referència fonamental del sistema sanitari
de les Illes Balears.
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Atès que els usuaris tenen reconeguts un drets i deures a
la legislació sectorial i general tant de la comunitat autònoma
com de l’Estat.
Atès que seria molt positiu per a l a nostra comunitat
autònoma la previsió d’un organisme o òrgan de l’administració
sanitària encarregat de gestionar i defensar les qüestions
relatives als drets i a les obligacions dels pacients, en
concordança amb l’establert als article 43 i 51 de la Constitució
espanyola i gaudint de total autonomia i independència fent així
efectiva i real la consideració de l’usuari com a centre d’atenció
del sistema sanitari.
Atès que a la nostra comunitat autònoma existeix la
mancança d’aquesta figura que, per altra banda, ens convertiria,
juntament amb M adrid i Extremadura, en una de les comunitats
autònomes pioneres en la creació d’aquesta figura.
És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar, en
el termini de tres mesos, un projecte de llei regulador de la
figura del “defensor del pacient” on es creï l’organisme i s’hi
especifiquin les seves característiques, funcions i
competències.
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Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Una adequada política de promoció turística aconsella
apostar per la diversificació dels mercats emissors, perquè això
permet no estar subjecte contínuament a les oscilAlacions dels
mercats emissors més importants (especialment Alemanya i
Regne Unit).
En aquest sentit és evident que existeixen nous mercats
emergents, que si són objecte d’una atenció específica i
continuada, poden contribuir notablement a la consecució de
l’objectiu de la diversificació dels mercats emissors.
En qualsevol cas, això exigeix un esforç promocional intens
i coordinat per part de la iniciativa privada i la iniciativa pública,
per tal d’aprofitar al màxim els recursos invertits i per tal
d’identificar clarament quines són les prioritats i els objectius
d’aquesta tasca promocional.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració d’ un pla específic de promoció per als mercats
emissors emergents amb les partides econòmiques adequades
per dur a terme les seves recomanacions.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a habilitar les
partides pressupostàries adients per tal de facilitar els mitjans
humans i materials que permetin dur a terme la tasca del
“defensor del pacient”.

Palma, a 9 d'abril del 2002.
El portaveu suplent:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 11 d'abril del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

A la Pregunta RGE núm. 3606/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a import de
l'ajuda donada per l'Ibatur a la VI Challenge Vuelta a Ibiza
Master 2000. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).

Ordre de Publicació
RGE núm. 1615/02, del Grup Parlamentari Popular
relativa a pla específic de promoció per als mercats emissors
emergents, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 24 d'abril del 2002).

L'import de l'ajuda donada per Ibatur l'any 2000 a la VI
Challenge Vuelta a Ibiza Master 2000, fou de 529.160 pessetes.
Palma, 2 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez..

Ordre de Publicació
B)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

A la Pregunta RGE núm. 3625/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al Golf Princesa Birguitta de Suècia. (BOPIB núm. 109
de 5 d'octubre del 2001).
L'import de l'ajuda donada per Ibatur l'any 2000 al Trofeu de
Golf Princesa Birguitta de Suècia, fou de 3.000.000 pessetes.
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Palma, 2 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 3626/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur a Mallorca Open. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del
2001).
L'import de l'ajuda donada per Ibatur l'any 2000 al Mallorca
Open, fou de 50.087.580 pessetes.

G)
A la Pregunta RGE núm. 3632/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al Campionat Europa Nacions Rugby. (BOPIB núm.
109 de 5 d'octubre del 2001).
L'import de l'ajuda donada per Ibatur l'any 2000 al
Campionat Europa Nacions Rugby, fou de 2.000.000 pessetes.
Palma, 2 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Palma, 2 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3627/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur al X Campionat Mundial de Natació amb aletes.
(BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del 2001).
L'import de l'ajuda donada per Ibatur l'any 2000 al X
Campionat Mundial de Natació amb aletes, fou de 5.000.000
pessetes.
Palma, 2 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3630/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur a la Regata Calpe. (BOPIB núm. 109 de 5 d'octubre del
2001).
L'import de l'ajuda donada per Ibatur l'any 2000 a la Regata
Calpe fou de 1.087.160 pessetes.
Palma, 2 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3631/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur a la Ruta de la Sal i Pont marítim Pitiús. (BOPIB núm.
109 de 5 d'octubre del 2001).
L'import de l'ajuda donada per Ibatur l'any 2000 a la Ruta de
la Sal i Pont marítim pitiús fou de 8.000.000 pessetes.
Palma, 2 d'abril del 2002.

H)
A la Pregunta RGE núm. 245/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Francisca Bennàssar i Tous, relativa a
colAlaboració periodística del Sr. Josep Moll. (BOPIB núm.
127 d'1 de febrer del 2002).
El Sr. Josep Moll i Marquès ha realitzat treballs de
documentació, de redacció i d'assistència a Presidència i a la
Conselleria de Presidència en àmbits essencialment culturals i
turístics. A continuació, es detallen els més importants:
- Reunió del Govern de la Generalitat de Catalunya amb el
Govern de les Illes Balears (18 de gener del 2001).
- Visita del president a Fitur (1 de febrer del 2001).
- II Jornada de municipis i activitats turístiques (12 de febrer).
- Dia de les Illes Balears (28 de febrer del 2001).
- Visita del president a Cebit 01 a Hannover (23 de març del
2001).
- VIII Jornades pedagògiques d'interculturalitat (4 d'abril del
2001).
- Premis Cavall Verd de l'Associació d'escriptors en llengua
catalana (20 d'abril del 2001).
- Congrés de mitjans de comunicació de llengües minoritàries
(20 d'abril del 2001).
- Conferència del president al cicle "Madrid, punto de
encuentro" (26 d'abril del 2001).
- Assemblea general de la Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca (27 d'abril del 2001).
- XIV Jornades Presente i futuro de la comunicación en
Baleares.
- Conferència del president al cicle "Tribuna Barcelona" (18 de
juny del 2001).
- Presentació de nous materials periodístics de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca (21 de juliol del 2001).
- Inauguració de l'Institut Mediterrani d'estudis Avançats (25
de setembre del 2001).
- Dia Europeu de les Llengües (26 de setembre del 2001).
- V Jornada Llengua, Treball i Societat (19 d'octubre del 2001).
- III Fòrum oficial del president a BrusselAles (13 de novembre
del 2001).
- Guardons Ars Magna (25 de novembre del 2001).
- Premis Populars COPE (26 de novembre del 2001).
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- Dia de la Constitució (6 de desembre del 2001).
- Conveni amb els govern de Catalunya, Andorra i de les Illes
Balears per a servidor català a Internet (10 de desembre del
2001).
Palma, 17 d'abril del 2002.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

C)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia RGE núm. 2402/01 i 2403/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1601/02,
presentat pel diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les preguntes de
referència, relatives a homologació de la llicència federativa de
pesca i a contactes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en
relació amb la veda del raor, respectivament (BOPIB núm. 95, de
25 de maig del 2001).

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Canvi de tramitació per a les preguntes escrites RGE núm.
113/02 i 114/02.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1605/02,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'establert a
l'article 160.2 del Reglament de la Cambra, acordà que les
p reguntes de referència, que es relacionen a continuació,
passin a rebre el tractament de preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports:
* RGE núm. 113/02, relativa a aportació econòmica al Museu
d'Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca (BOPIB
núm. 127, d'1 de febrer del 2002).
* RGE núm. 114/02, relativa a participació del Govern al Museu
d'Art Modern i Contemporani de Palma (BOPIB núm. 127, d'1 de
febrer del 2002).

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
2249/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1602/02,
presentat pel diputat Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de la pregunta de
referència, relativa a centres d'educació primària i secundària a
Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 43, de 14 d'abril del 2000).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
3823/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1599/02,
presentat pel diputat Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de la pregunta de
referència, relativa a aplicació del Decret 115/2002 (BOPIB núm.
111, de 19 d'octubre del 2001).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

E)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 2143/01 i
3490/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1603/02,
presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les preguntes
de referència, relatives a nova unitat sanitària d'es Castell a
Menorca (BOPIB núm. 92, de 4 de maig del 2001 i BOPIB núm.
108, de 28 de setembre del 2001, respectivament).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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F)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 4900/00,
2548/01, 2549/01 i 2550/01 i de la pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial
RGE núm. 2547/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1604/02,
presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les preguntes de
referència, relatives a campanyes d'informació i prevenció de la
sida (BOPIB núm. 72, d'1 de desembre del 2000), a funcionament
de la residència de Felanitx, a llei de parelles de fet, a
manteniment de l'article 10 de la Llei de parelles estables, i a
terrenys en relació amb el torrent de Manacor (BOPIB núm. 96,
d'1 de juny del 2001) respectivament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
G)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme RGE núm. 1807/00, 1808/00
i 1809/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1622/02,
presentat pel diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les preguntes de
referència, relatives a termini d'execució establert per a la
realització del treball de recerca sobre "canals de
comercialització turística de l'oferta immobiliària de les Illes
Balears", a criteris de selecció seguits per adjudicar a les
empreses "Integral Consult, SL" i "Gaat" un treball de recerca
i a pressuposts del treball de recerca sobre "canals de
comercialització turística de l'oferta immobiliària de les Illes
Balears", respectivament (BOPIB núm. 44, de 28 d'abril del
2000).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
H)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 1535/02.
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
24 d'abril del 2002, conformement amb l'establert per l'article 93
del Reglament de la Cambra, i atès l'escrit RGE núm. 1626/02,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de
referència, relatiu a modificació de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 137, de 19 d'abril d'enguany), a tramitar pel
procediment d'urgència, fins al proper dia 6 de maig del 2002, a
les 14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'abril del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 137.
- Pàg. 3494 i 3418. Respostes Govern a preguntes, apartat G)
On diu: A la Pregunta RGE núm. 821/02, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 122/02, ...
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