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RESOLUCIÓ

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

C)
"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."

Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 24 d'abril del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 23 d'abril del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
804/02, relativa a infraestructures de línies ferroviàries, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a establir els mecanismes adequats amb el Govern de les Illes
Balears per donar compliment al que preveu l’article 16 de la
Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears."
A la seu del Parlament, 24 d'abril del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 d'abril del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1001/02, relativa a compensació atenció sanitària, i quedà
aprovada per assentiment la següent:
RESOLUCIÓ
D)
"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."

Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 2 de maig del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 23 d'abril del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
999/02, relativa a ampliació de línies ferroviàries, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a establir els contactes 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."
A la seu del Parlament, 24 d'abril del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 23 d'abril del 2002,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1000/02, relativa a comissió mixta (sector aeronàutic), i quedà
aprovada la següent:

1.2.1. INTERPEL A LACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la InterpelAlació RGE núm. 372/02,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de qualitat
dels textos normatius.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Fernando Piña
i Saiz.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, Antoni Garcies i Coll.
Intervingué en torn de fixació de posició l'Hble. Sr. Fèlic
Fernández i Terrés, drel Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Fernando
Piña i Saiz i Antoni Garcies i Coll.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la InterpelAlació RGE núm. 374/02,
del Grup Parlamentari Popular, relativa apolítica de marques
turístiques del Govern de les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, Celestí Alomar i Mateu.
Intervingué en torn de fixació de posició l'Hble. Sr. Joan
Marí i Serra, drel Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joan
Flaquer i Riutort i Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1573/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a objectiu de la campanya
publicitària sobre els 100 dies de govern de la sanitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB 137 de 19
d'abril del 2002).
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 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1571/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou projecte del Conservatori de Música
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB 137 de 19 d'abril del 2002).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1574/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost de la campanya
publicitària sobre els 100 dies de govern de la sanitat de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB 137 de 19
d'abril del 2002).
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 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1572/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres del nou Conservatori d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB 137 de 19 d'abril del 2002).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1567/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera quirúrgica.
(BOPIB 137 de 19 d'abril del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1569/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Ri era, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a visita a les Fonts Ufanes.
(BOPIB 137 de 19 d'abril del 2002).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1568/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a temps per supoerar llistes
d'espera. (BOPIB 137 de 19 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 6 de maig 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 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1570/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a companyia de cont r o l
logístic d'hidorcarburs. (BOPIB 137 de 19 d'abril del 2002).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1575/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció del recinte firal. (BOPIB 137
de 19 d'abril del 2002).

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 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1467/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la fira
Euro-Bijoux. (BOPIB 137 de 19 d'abril del 2002).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1576/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quan es pensa cobrir la
vacant de direcció del Museu de Mallorca. (BOPIB 137 de 19
d'abril del 2002).

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 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1577/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes referides als malts fets
per les tempestes dels dies 10 i 11 de novembre. (BOPIB 137
de 19 d'abril del 2002).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1671/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Ri era, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a torrents de les Illes Balears.
(BOPIB 138 de 26 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.

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1660/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a paritat electoral. (BOPIB 138
de 26 d'abril del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
Q)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
N)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1663/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudi de l'empresa ICOMOS.
(BOPIB 138 de 26 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta 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
dia 11 de novembre. (BOPIB 138 de 26 d'abril del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
R)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
O)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1664/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de l'empresa
Majorica. (BOPIB 138 de 26 d'abril del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, per l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern de les Illes Balears i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1662/02, de
l'Hble. Sr. Diputat GasparOliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pins que resten per retirar del temporal de
dia 11 de novembre. (BOPIB 138 de 26 d'abril del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig 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 Medi
Ambient.

Ordre de Publicació
S)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1665/02, de
l'Hble. Sr. Diputat GasparOliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a homologació de la llicència federativa de
pesca esportiva recreativa. (BOPIB 138 de 26 d'abril del
2002).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
T)

Ordre de Publicació
X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta 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 de l'Hospital Joan March.(BOPIB 138 de
26 d'abril del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió,per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1668/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evolució de les reserves turístiques.
(BOPIB 138 de 26 d'abril del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
Y)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1667/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de la proposició
no de llei sobre creació de les seleccions esportives
autonòmiques. (BOPIB 138 de 26 d'abril del 2002).

Ordre de Publicació
U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1669/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospitalització breu.
(BOPIB 138 de 26 d'abril del 2002).

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 6 de maig 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.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 1670/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a salut infanto-juvenil.
(BOPIB 138 de 26 d'abril del 2002).
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 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 d'abril del 2002, rebutjà la Moció RGE núm. 1616/02, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions integrals al
problema de l'aigua a la zona nord de Mallorca.(BOPIB núm.
138 de 26 d'abril del 2002).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Debat conjunt de les proposicions no de llei RGE núm.
804/02 i 999/02.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 d'abril del 2002, es debateren conjuntament les dues
proposicions no de llei de referència, relatives a
infraestructures i a ampliació de línies ferrovi àries,
respectivament (BOPIB núm. 131, de 28 de febrer d'enguany
i BOPIB núm. 133, de 15 de març d'enguany), a petició del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm.
1584/02.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de maig del 2002, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 1724/02, pel qual s'autoritza la modificació
del nivell d'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a 31 de desembre del 2002 i es modifica la LLei
19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent al de
la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 28 de maig d'enguany, a les 14,00
hores.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre el
Pla general de defensa contra incendis forestals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 1160/02).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 d'abril del 2002, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient que,
acompanyada pel director general de Biodiversitat, informà
sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 19 d'abril
del 2002, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

18.- Projecte de llei pel qual s'autoritza la modificació
del nivell d'endeutament de la comunitat autònoma de les
Illes Balears a 31 de desembre del 2002 i es modifica la Llei
19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.

Ordre de Publicació

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Hisenda i
Pressupost, adopta l'acord següent:

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
d avant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre una presumpta incompatibilitat de la Sra. Aina Salokm
i Soler, consellera de Salut i Consum (RGE núm. 1134/02).

"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei pel qual s'autoritza
la modificació del nivell d'endeutament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre del 2002 i es
modifica la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2002.

B)

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril del
2002, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència que informà sobre el tema de referència.

Segon. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
delque disposen els articles 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears i 61.2 del Reglament de la Cambra, que s'habilitin
els terminis i les sessions extraordinàries per a l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si escau, del Projecte de llei pel qual
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s'autoritza la modificació del nivell d'endeutament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre del
2002 i es modifica la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2002.
Tercer. SolAlicitar a la Mesa que, d'acord amb l'article 62.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'habilitin els
dilluns i els dissabtes, si és necessari."
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 19 d'abril del 2002.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
Projecte de llei pel qual s'autoritza la modificació del
nivell d'endeutament de la comunitat autònoma de les
Illes Balears a 31 de desembre del 2002 i es modifica la
Llei 19/2001, de 21 de desembre de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2002
Exposició de motius
Determinades zones de les Illes Balears van resultar
afectades per importants danys i pèrdues de diversa naturalesa
com a conseqüència de les tempestes de pluja i vent del mes de
novembre de 2001. Davant la necessitat d’adoptar urgentment
un conjunt de mesures palAliatives i reparadores adequades a la
situació creada que contribuïssin i contribueixin al restabliment
de la normalitat en les zones sinistrades o afectades, el Consell
de Govern de les Illes Balears, en les sessions dels dies 12 i 16
d e novembre de 2001, va acordar l’adopció de diverses
actuacions urgents, entre les quals destaca l’aprovació d’una
bestreta de tresoreria per atendre les despeses derivades dels
danys produïts per l’esmentat temporal de pluja i vent, en els
termes que preveu l’article 49 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer,
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici de la necessitat que posteriorment s’imputi al
pressupost, una vegada tramitat l’oportú expedient de concessió
de crèdit.
En aquest sentit, convé advertir que la lletra l) de l’article
4.1 de la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2002, ha configurat com a ampliables els crèdits destinats
a satisfer les despeses d’inversió que es derivin de la reposició
de danys causats per catàstrofes naturals, per la qual cosa,
certament,es considera adequat acudir a aquesta figura per dotar
pressupostàriament les despeses derivades de l’esmentat
temporal, per talde permetre una cobertura d’aquestes despeses
més flexible i ajustada a les necessitats reals que puguin
manifestar-se al llarg del present exercici, la quantificació de les
quals pot resultar, fins i tot, major a la bestreta de tresoreria que
s’ha esmentat.
Per altra banda, la Llei general d’estabilitat pressupostària crea
per al sector públic estatal un fons de contingència d’execució
pressupostària per un import equivalent al 2 per cent del límit de
la despesa màxima fixada per l’Estat, el qual es destinarà a
atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en
el pressupost inicialment aprovat. Amb la finalitat de disposar
d’un instrument de característiques similars al creat per

l’esmentada Llei per a l’Administració general de l’Estat,
aquesta comunitat autònoma entén que la dotació d’una reserva
pressupostària per al present exercici pot resultar aplicable per
atendre aquelles necessitats per a les quals no hi hagi
consignació inicial en els pressuposts o aquesta consignació
resulti insuficient, per la qual cosa es proposa crear aquesta
reserva.
D’acord amb això, i a l’efecte de mantenir l’equilibri
pressupostari, com també el nivell d’inversions previst en els
pressuposts per a l’any 2002, es considera necessari ampliar el
límit de l’endeutament que estableix l’article 15.3 de la vigent
Lleide pressuposts generals,tenint en compte que, en qualsevol
cas, elvolumdels crèdits pressupostaris inicialment consignats
per a despeses de capital continuarà sent molt superiora la nova
xifra màxima d’endeutament que es proposa. Així, el major
endeutament que es concertarà al llarg de l’exercici donarà lloc
a la substitució de les fonts de finançament establertes en el
pressupost de 2002 i generarà l’alliberament de recursos
ordinaris, ja que el major grau de finançament de les operacions
de capital mitjançant el dèficit pressupostari permetrà destinar
l’excés dels mencionats recursos ordinaris a finançaraltres tipus
d’operacions, tal com s’estableix en el punt tercer de l’article
únic d’aquesta llei.
Per tot això, havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de 19 d’abril de 2002, es tramita aquest Projecte de llei
pel qual s’autoritza la modificació del nivell d’endeutament de
la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de
2002 i es modifica la Llei 19/2001, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2002.
Article únic
1. Es modifica la xifra límit d’endeutament establerta en
l’apartat primer de l’article 15.3 de la Llei 19/2001, de 21 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2002, que queda fixada en
152.890.000,00 euros a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei.
2. El límit d’endeutament establert en l’apartat anterior es
destinarà a finançar les inversions previstes en els pressuposts
generals de l’exercici 2002 i les despeses de reconstrucció,
reposició i reparació dels danys causats per les pluges
torrencials del mes de novembre de 2001 en les infraestructures
d’aquesta comunitat autònoma, com també les obres de millora
de les infraestructures deficients en aquelles zones no afectades
pel temporal però que, en cas de pluges torrencials similars,
aquestes puguin provocargreus conseqüències, qualsevol altra
despesa destinada a repararles conseqüències del temporal, com
ajudes i subvencions a corporacions locals o altres persones o
entitats públiques o privades, i altres despeses derivades de la
gestió administrativa.
3. Es crea un fons de reserva per a contingències amb la finalitat
d’atendre despeses per a les quals no hi hagi consignació inicial
en el pressupost general o aquesta consignació resulti
insuficient. Aquest fons es materialitzarà en el pressupost de
despeses mitjançant l’aprovació de modificacions de crèdit per
generació d’ingressos que es finançaran, formalment, a càrrec
dels majors drets reconeguts en el capítol IX de l’estat
d’ingressos del pressupost de l’exercici 2002. Correspondrà al
conseller d’Hisenda i Pressupost s l’aprovació d’aquestes
modificacions de crèdit.
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Disposició addicional

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Als efectes establerts en l’article 49 de la Llei 1/1986, de 5
de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l’aprovació d’aquesta llei s’entendrà com l’aprovació
de l’expedient de concessió de crèdit a què es refereix
l’esmentat article.

B)

Disposició final primera

Atès que ja fa molt de temps que l'empresa Perlas Majorica
pateix una crisi que ha tengut un ressò tan important a la
comarca de Manacor i a la resta de la comunitat, i atès que a dia
d'avui encara no es veu una sortida clara a la situació
esmentada.

S’autoritza la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts per dictar
totes les disposicions que siguin necessàries per desplegar
aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 19 d'abril del 2002.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la situació de l'empresa Perlas Majorica.

Atesos els mesos que duen patint els més de cinc-cents
treballadors que es preocupen pel seu futur.
Atesa la presentació de la suspensió de pagaments per part
de l'empresa perlera.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb la
situació de l'empresa Perlas Majorica; així mateix, d'acord amb
el que preveuen els articles 95 i següents del Reglament de la
Cambra, el Grup Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació del
procediment d'urgència a aquesta iniciativa, atesa l'alarma social
creada i la urgència de realitzar actuacions encaminades a
solucionar el problema.

3.8. INTERPEL A LACIONS
Palma, a 25 d'abril del 2002.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1588/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió de residus sòlids urbans de Mallorca. (Mesa
de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1763/ 02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de l'empresa Perlas Majorica, a tramitarpel
procediment d'urgència. (Mesa de 8 de maig del 2002).
Palma, a 8 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1713/02, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 372/02, relativa a
control de qualitat dels textos normatius. (Mesa de 8 de maig
del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular formula al Govern de les Illes Balears, la
interpelAlació següent sobre la gestió dels residus sòlids urbans
de Mallorca.
Interessats a conèixer quin és el compliment, el seguiment
i l'execució del Pla director sectorial de la gestió de residus
sòlids urbans de Mallorca, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla la consellera de Medi Ambient sobre aquest aspecte.
Palma, a 16 d'abril del 2002.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

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. 372/02,
relativa a control de qualitat dels textos normatius, la moció
següent.
Atès el debat que recentment s'ha suscitat al Ple de la
Cambra i atesa la intevenció del conseller de Presidència al
voltant de la qualitat dels textos normatius,el Grup Parlamentari
Popular, en congruència amb la interpelAlació formu lada al
Govern de les Illes Balears sobre el control de qualitat dels
textos normatius, i d'acord amb l'article 153 del Reglament del
Parlament, presenta la moció següent:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

conclusions de l'expedició del Sr. Sampol a Malta. (Mesa de 8
de maig del 2002).

1. Prendre les mesures adients per millorar substancialment el
percentatge d'errors del Butlletí Oficial de les Illes Balears.

RGE núm. 1776/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de l'expedició desplaçada a l'illa de Malta. (Mesa de 8 de
maig del 2002).

2. Que en el termini de tres mesos s'iniciï i es completi una
revisió exhaustiva dels textos publicats amb la finalitat de
corregir els errors que encara restin sense correcció.
3. Que s'estableixi un mecanisme adient per, en cas de produirse errors en la publicació d'un text, s'apliqui a la seva correcció
el més estricte control de la seva legalitat, i es doni compte a la
Cambra de la seva entrada en funcionament.
Palma, a 26 d'abril del 2002.
El diputat:
Fernando Piña i Saiz.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

Palma, a 8 de maig 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin suplement econòmic ha rebut en relació al Pla
d'immigració de les Illes Balears la Conselleria de Benestar
Social?

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 17 d'abril del 2002.
La diputada:
Margalida Capó i Abrines.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1703/02, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Capó i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suplement econòmic al Pla d'immigració de les Illes Balears.
(Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1769/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari previst per a l'assignació de centres de salut a
l'hospital Son Llàtzer. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1770/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació dels professionals de la sanitat. (Mesa de 8 de maig
del 2002).
RGE núm. 1771/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions
solAlicitades per particulars en relació amb els pins caiguts dia
11 de novembre. (Mesa de 8 de maig del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari previst per a l'assignació efectiva de
centres de salut a l'hospital Son Llàtzer?
Palma, a 3 de maig del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

RGE núm. 1772/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pins per als
q uals no s'ha solAlicitat ni subvenció dinerària ni retirada.
(Mesa de 8 de maig del 2002).

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

RGE núm. 1773/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes al Coinga Menorca bàsquet. (Mesa de 8 de maig del
2002).

Quins recursos destina actualment la Conselleria de Salut a
la formació dels professionals que treballen a la sanitat pública
i privada? Indicau-ne tant els recursos econòmics, com els
programes, els plans o els projectes que desenvolupa la
Conselleria de Salut amb aquesta finalitat.

RGE núm. 1774/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes al Bàsquet Inca. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1775/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

Palma, a 3 de maig del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Per quants de pins han solAlicitat subvenció dinèria al
Govern de les Illes Balears, els propietaris afectats pel temporal
de dia 11 de novembre del 2001?
Palma, a 25 d'abril del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les conclusions de l'expedició del
vicepresident Sr. Pere Sampol que recentment es va desplaçar
a l'illa de Malta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 25 d'abril del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

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

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

Quants de pins, caiguts a causa del temporal de dia 11 de
novembre del 2001, ha avaluat la Conselleria de Medi Ambient,
que els propietaris no han solAlicitat ni subvenció dinerària ni la
retirada per part de la conselleria?
Palma, a 25 d'abril del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost ha tengut l'expedició del Govern de les Illes
Balears que es va desplaçar amb l'Hble. Sr. Pere Sampol a l'illa
de Malta?
Palma, a 25 d'abril del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes econòmiques ha rebut l'equip Coinga
Menorca Bàsquet per part del Govern de les Illes Balears
duranty els anys 2000 i 2001? Especificau-ne la quantia, l'any
i el concepte i la conselleria o l'organisme que l'atorga.
Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diput at
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines ajudes econòmiques ha rebut l'equip del Bàsquet
Drac Inca per part del Govern de les Illes Balears duranty els
anys 2000 i 2001? Especificau-ne la quantia, l'any i el concepte
i la conselleria o l'organisme que l'atorga.

3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1743/02, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avaluació
de l'impacte de la declaració d'inconstitucionalitat de l'impost
sobre instalAlacions que inci deixen en el medi ambient i
actuacions desenvolupades. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1744/02, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per millorar l'actuació de l'Administració Tributària
Autonòmica en la gestió i liquidació dels imposts de
transmissions patrimonials i actes documentals i de
successions i donacions. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1745/02, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió de
les Directrius d'Ordenació del Territori. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de maig del
2002).
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RGE núm. 1746/02, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de l'edificació en sòl rústic. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1747/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del nou centre de salut de Marratxí.(Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de maig del
2002).
RGE núm. 1748/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pacte
territorial. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1749/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per protegir el territori. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de maig del 2002).

de limitació de creixement en sòl rústic. (Mesa de 8 de maig
del 2002).
RGE núm. 1837/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicació dels serveis de menjador escolar a ACO, CB.
(Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1838/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tala de 90
xiprers a la carretera de Valldemossa. (Mesa de 8 de maig del
2002).
RGE núm. 1839/02, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a banc
d'aigua agrícola. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1840/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual,del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge de
la consellera de Benestar Social a la zona dels Grans Llacs.
(Mesa de 8 de maig del 2002).

RGE núm. 1750/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a afirmacions sobre
el Museu de Formentera. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1751/02, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tala de 88
xiprers per part de la Conselleria d'Obres Públiques.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de
maig del 2002).
RGE núm. 1802/02, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer
i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació del
fondeig d'embarcacions amb usos no tradicionals a l'àrea
marítima del Parc Natursal de ses Salines d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1803/02, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer
i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a obres i serveis
a la finca de Can Marroig. (Mesa de 8 de maig del 2002).

Palma, a 8 de maig 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 conseller d'Hisen da i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Pot fer el Govern de les Illes Balears una avaluació de
l'impacte de les actuacions desenvolupades per fer front a la
declaració d'inconstitucionalitat de l'impost sobre instalAlacions
que incideixen en el medi ambient creat pel Govern del Partit
Popular l'any 1991?

RGE núm. 1831/02, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pous de
Son Vila a Pollença. (Mesa de 8 de maig del 2002).

Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

RGE núm. 1832/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seg uí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avantatges i beneficis de la implantació de l'ecotaxa. (Mesa de
8 de maig del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 1833/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea,del Grup Parlamentari Popular, relativa a regeneració
de platges. (Mesa de 8 de maig del 2002).

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

RGE núm. 1834/02, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mètodes de
regeneració de platges. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1835/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proposta
de "cupos" a sòl rústic del Consell Insular. (Mesa de 8 de maig
del 2002).
RGE núm. 1836/02, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures

B)

Quines mesures ha adoptat la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts per tal de millorar la gestió i la liquidació dels
imposts de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de successions i donacions?
Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Després de la no aprovació de la llei de quotes en sòl rústic
en el Consell Insular de Mallorca, pensa el Govern revisar les
Directrius d'Ordenació del Territori, tal i com està en l'acord
programàtic del juliol del 1999?
Palma, a 29 d'abril del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Es considera des de la conselleria prendre mesures com les
del passat 3 d'agost per "protegir el territori" en sòl rústic a la
vista de l'incompliment del pacte sobre el territori amb el
Consell de Mallorca?
Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins pensa que són els motius pels quals des que governa
el "pacte" a les diferents institucuions s'ha edificat més que mai
en sòl rústic?
Palma, a 29 d'abril del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.
Quina opinió li mereixen al conseller de Turisme les
afirmacions que es fan a l'estudi sobre el Museu de Formentera?
Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst la Conselleria de Salut i Consum modificiar el
nou centre de salut de Marratxí?
Palma, a 10 d'abril del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Què pensa la Conselleria de Medi Ambient de la tala de 88
xiprers duta a terme per la Conselleria d'Obres Públiques?
Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera el Sr. Conseller vigent el pacte territorial amb el
Consell de Mallorca que induí al decaïment de la moratòria del
Govern, a la vista que el Consell de Mallorca no ha complery la
seva part en sòl rústic?
Palma, a 30 d'abril del 2002.
El diputat:

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, Santiago Ferrer i
Costa, diputat de la Coalició d'Organitzacions Progressistes de
Formentera, adscrit al Grup Parlamentari Mixt, formula al
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Ateses les conseqüències negatives per a l'entorn de ses
Salines de Formentera que suposa un fondeig no controlat de
vaixells distints de les embarcacions tradicionals a l'àrea
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marítima del parc natural, quines mesures pensa dur endavant
la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
per tal de compaginar els necessaris usos lúdics d'aquesta
important zona turística amb la protecció dels valors naturals i
paisatgístics del parc de ses Salines d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 2 de maig del 2002.
El diputat:
Santiago Ferrer i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
És partidari el president del Govern de la regeneració de les
platges de les Illes Balears afectades pels temporals?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, Santiago Ferrer i
Costa, diputat de la Coalició d'Organitzacions Progressistes de
Formentera, adscrit al Grup Parlamentari Mixt, formula al
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quan pensa la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears començar les obres previstes per tal de donar
solidesa a les cases de Can Marroig, i així mateix com es troben
els tràmits per tal d'instalAlar serveis sanitaris públics i servei
d'aigua potable a l'àrea recreativa d'aquesta mateixa finca?
Palma, a 2 de maig del 2002.
El diputat:
Santiago Ferrer i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins mètodes li semblen més aconsellables al president del
Govern per tal de recuperar l'ús i el gaudi de les platges
afectades pel temporal?
Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Quina és la situació administrativa dels pous de Son Vila a
Pollença?
Palma, a 8 de maig del 2002.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Continua considerant l'Hble. Sr. Conseller que la proposta
de "cupos" en sòl rústic del Consell Insular és un exemple a
copiar per a la futura llei de cupos?
Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina opinió li mereixen al conseller de Turisme les
declaracions fetes a la premsa britànica per part del secretari
d'Estat de Turisme, Sr. Güemes Barrios, referents als avantatges
i beneficis de la implantació de l'ecotaxa?
Palma, a 8 de maig del 2002.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Atès l'interès demostrat durant la vigència de la seva
moratòria, té intenció d'introduir mesures de limitació del
creixement en sòl rústic a la propera llei de cupos?
Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per quina raó s'ha adjudicat el serveide menjador escolar del
colAlegi Es Cremat (Vilafranca de Bonany) i Fra Juníper Serra
(Petra) a ACO, CB?
Palma, a 7 de maig del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1699/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol contra la violència domèstica, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1700/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
vaga dels treballadors del servei d'ajuda a domicili, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 8
de maig del 2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa la consellera de Medi Ambient obrir expedient per tal
d'esbrinar el motiu de la tala de 90 xiprers a la carretera de
Valldemossa?
Palma, a 3 de maig del 2002.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa la consellera de Medi Ambient que estarà llest
el Banc d'Aigua Agrícola?
Palma, a 16 d'abril del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

RGE núm. 1701/02, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de les retribucionsdels treballadors del servei d'ajuda
a domicili,a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1764/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort,del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió del
pagament de l'anomenada ecota xa, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1765/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort,del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
del pagament de l'anomenada ecotaxa, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1766/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a signatura
del conveni de colAlaboració anual entre Foment del Turisme
i Enturib,a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
8 de maig del 2002).
RGE núm. 1767/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a títols de
formació professional, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 8 de maig del 2002).
RGE núm. 1768/02, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a títols de
formació professional, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 8 de maig del 2002).
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

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

Quins són els motius del viatge de la consellera Fernanda
Caro a la zona dels Grans Llacs?
Palma, a 7 de maig del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 s o lAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
En quina situació es troba el protocol contra la violència
domèstica?
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Palma, a 17 d'abril del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

Pensa el Govern de les Illes Balears instar al Parlament la
modificació de la llei de l'anomenada ecotaxa per tal que les
cases d'hostes, fondes, hostals, hostals residencials i pensions
paguin el corresponent impost?
Palma, a 29 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina opinió li mereix al Govern l'avís de vaga dels
treballadors del Servei d'Ajuda a Domicili que afecta 3.500
persones majors?

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 17 d'abril del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

F)

Quins són els motius pels quals Enturib no ha signat encara
el conveni de colAlaboració anual amb el Foment de Turisme de
Mallorca per desenvolupar les tasques de promoció que el Pla
de màrqueting assigna al Foment de Mallorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

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

Pensa el Govern accedir a les peticions formulades pels
treballadors del Servei d'Ajuda a Domicili i augmentar les seves
retribucions?
Palma, a 17 d'abril del 2002.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quin és el nombre de títols de formació professional
pendents d'expedició a dia d'avui?
Palma, a 29 d'abril del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins són els motius que han propiciat que les cases
d'hostes, fondes, hostals, hostals residencials i pensions resultin
exclosos del pagament de l'anomenada ecotaxa?

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

Palma, a 29 d'abril del 2002.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

H)

Quin és l'import recaptat per les taxes per a l'expedició de
títols acadèmics de formació professional des del juliol del 1999
a dia de la data?

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 la Comissió de
Turisme.

Palma, a 29 d'abril del 2002.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

8/1986, electoral de la CAIB, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Ordre de Publicació

Així mateix, la Mesa acordà no admetre la sol Alicitud
d'aplicació del procediment d'urgència que es demanava per
a aquesta proposició no de llei.

RGE núm. 1796/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conciliació de la vida familiari laboral de les dones
treballadores que tenguin al seu càrrec i convisquin amb un
familiar discapacitat per raó de malaltia o avançada edat.
(Mesa de 8 de maig del 2002).
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atesa la dificultat existent a l'actualitat per tal de conciliar
la vida laboral i familiar, fet que es veu agreujat en els casos de
les donen que tenen al seu càrrec o conviuen amb un familiar o
familiars discapacitats, ja sigui per raó de malaltia o d'edat
avançada. Atesa la necessitat de la cura especialque han de tenir
aquests discapacitats iatesos els horaris de treball existents que
fan, en la majoria de casos, impossible dedicar a aquestes
persones les atencions mínimes necessàries. Atpes que en la
majoria de casos, el pes de les tasques d'atenció a les persones
necessitades de la unitat familiar recau principalment sobre les
dones, el Grup Parlamentari Popular presenta la proposició no
de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a millorar la
reducció de la jornada de la dona treballadora.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a augmentar
els períodes d'excedència mentre el discapacitat no e s t i g u i
inclòs dins la xarxa de rehabilitació adequada.
3. El Parlament de les Illes Balears in sta el Govern a habilitar
una línia d'ajudes per tal que cada família pugui acollir el seu
propi major discapacitat o discapacitada.

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 la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència ateses
les transcendentals conseqüències derivades de la possible
aprovació del Projecte de llei RGE núm. 1535/02.
Atès que el Projecte de llei RGE núm. 1535/02, de
modificació de la Llei 8/1986, electoral de la CAIB, atès que
una norma de tanta importància per a la democràcia que pot
afectardrets fonamentals reflectits a la mateixa Constitució, atès
que el Govern de les Illes Balears pren la decisió de tramitar el
projecte de llei sense l'aportació de cap informe jurídic, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el president de les Illes
Balears que en virtut d'allò que disposa l'article 15.1a) de la Llei
del Consell Consultiu, solAliciti dictamen del Consell Consultiu
en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1535/02, de
modificació de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. En tant que no sigui aportat el dictamen del Consell
Consultiu, el Parlament de les Illes Balears suspendrà la
tramitació de l'esmentat projecte de lleisense que transcorrin els
terminis reglamentaris pertinents.
Palma, a 30 d'abril del 2002
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

Palma, a 29 d'abril del 2002.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de maig del 2002, admeté a tràmit la Proposició no de
llei RGE núm. 1756/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dictamen del Consell Consultiu en relació amb el
Projecte de llei RGE núm. 1535/02, de modificació de la LLei

A la Pregunta RGE núm. 1098/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Rotger i Llabrés, relativa a actes lúdics la
rrealització dels quals ha estat prohibida per la Conselleria
d'Interior. (BOPIB núm. 133 de 15 de març del 2002).
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Una vegada revisada la documentació obrant al Servei
d'espectacles públics i activitats classificades pas a comunicarvos el següent:
La Conselleria d'Interior, en virtut de les competències que
li atribueix la normativa vigent en matèria d'espectacles públics
iactivitats recreatives no ha autoritzat els actes lúdics següents
perquè la solAlicitud d'espectacle extraordinari presentada amb
la documentació que l'acompanya ni les contestacions als
requeriments d'esmena de deficiències d'aquestes no compleixen
amb l'establert al RD 2816/1982, de 27 d'agost, ni a la instrucció
aclaridora de l'article 45.2 d'aquest reial decret (BOCAIB núm.
141, de 14 de novembre del 1996) o quan, de les dades que
conformen els arxius iexpedients del servei es té constància que
l'espectacle o l'activitat no està emparada per la llicència que ha
atorgat l'ajuntament corresponent. Aquests actes lúdics són:
* Ball públic al restaurant S'Escorxador de Palma.
* Ball públic a l'hotel Husa Zenith de Palma.
* Música en viu i ball públic a l'hotel Garonda de Palma.
* Música en viu i ball públic al restauranty Ca s'Hereu de Son
Servera.
* Música en viu al restaruant Hippodrome de Sant Llorens d'es
Cardassar.
* Ball públic amb música en viu i música disco a l'hotel Ses
Puntetes de Santanyí.
* Concert d'Estopa i Raul a Ifebal de Palma.
* Concert del grup Estopa al poliesportiu Mateu Canyelles
d'Inca.
* Ball públic amb orquestra en viu a l'hotel Rey Don Jaime de
Calvià.
* Ball i espectacle al restaurant Sa Gruta Nova de Portocristo.
* Ball públic amb música en viu al restaurant Gal-Dent de
Llucmajor.
* Ball públic amb música en viu a l'hotel Ofra Resort Hotel
Mallorca.
* Ball públic amb música en viu al restaurant Cas Chato de
Santa Margalida.
* Ball públic amenitzat per música en viu a l'hotel Riu Palace
Bonanza Playa de Calvià.
* Concurs de Pop-Rock a Inca any 2001.
* Correbous d'Alaró.
* Concert de disck-jockeys al poliesportiu cobert d'Inca.
* Concert de disck-jockeys al Foro de Mallorca.
* Ball públic amb música en viu a l'hotel Ciutat Jardí de Palma.
* Ball públic amb música en viu i animació a l'hotel Palma
Nova Palace de Calvià.
* Activitats recreatives id'espectacles públics alrestaruant Casa
Iván de Palma.
* Activitats recreatives i espectacle públic a l'establiment
anomenat Bahía Mediterráneo de Palma.
* Ball públic al restaurant Tai Tai de Llucmajor.
* Ball públic amenitzat per orquestra a l'hotel Riu Camp de Mar
d'Andratx.
* Ball públic amb música en viu a l'hotel Mimosa de Calvià.
* Ball públic amb música en viu al restaurant Ca n'Andreu de
Palma.
* Festa de carnaval amb espectacle musical al mercat cobert
d'Inca.
* Concert de "Músics per la llengua" al poliespotiu de Santa
Eugènia.
* Programa radiofònic La Gramola amb actuació del grup
Cómplices al poliesportiu Galatzó de Calvià.
* Dos concerts de trompeta al poliesportiu Galatzó de Calvià.

En altres casos, i quan la Conselleria d'Interior no té unes
dades suficients que permetin garantir el fet que l'espectacle
públic o l'activitat recreativa que es realitza no està emparada
p er la corresponent llicència municipal, i atès que, en primer
lloc, els espectacles públics i les activitats recreatives són, en
primer lloc, activitats classificades i essent els ajuntaments els
competents per atorgar la corresponent llicència municipal
d'obertura i funcionament, es remet als ajuntaments un escrit
solAlicitant que en cas de comprovar-se que l'activitat no està
emparada per la llicència, l'ajuntament adiopti les mesures
cautelars de paralització i clausura de l'activitat, previstes a la
normativa d'activitats classificades. Els casos en els quals s'ha
actuat d'aquesta manera són:
* Concurs de Popp-rock al mercat cobert d'Inca.
* Festival Ritmo Cubano al Poble Espanyol de Palma.
* Activitats recreatives a l'establiment Copy-Bierkoning de
Palma.
* Espectacle públic al bar Palmenhausen de Palma.
* Espectacle públic al local anomenat Bocachica Music Café de
Santanyí.
* Macrofesta anomenada The Fog Dream Party al polvorí de Na
Penyal de Sant Llorenç des Casdassar.
* Activitat de música en viu al pub 60's de Son Servera.
* Festa after a la Cova del Pirata de Manacor.
* Actuacions de música en viu a l'establiment Portofino Piano
Bar de Palma.
* Realització d'atraccions,shows i música en viu a l'hotel Mari'n
Playa de Son Servera.
* Espectacle públic akl restaurant Sierra de Gredos de Marratxí.
* Actuació en viu a l'hotel Redi Bonamar de Son Servera.
* Ball públic amenitzat mitjançant música mecànica al pub
Mano's Place de Calvià.
* Celebració d'una festa after a la discoteca Voodoo House de
Palma.
* Festa de Carnaval al restaurant de l'hipòdromde Son Pardo de
Palma.
* Actuació de música en viu al local anomenat La Trompa de
Palma.
Palma, 8 d'abril del 2002.
El conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1175/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 6 de març del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 6 de març del 2002, a les 11:08 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula
LUKK 804, a Formentor a les 12:30 hores de dia 5 de març del
2002.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
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Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1176/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 5 de març del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 5 de març del 2002, a les 12:18 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula
SPNWP-10, de Catherina Reisen, i un autocar de l'empresa
Florit, matrícula IB-2389-DB, amb bandes SR3, a les 12:00
hores del mateix dia, a l'aparcament de les coves dels Hams.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
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Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1179/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 6 de març del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 6 de març del 2002, a les 9:08 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula UE
AL 850, de Catherina Reisen, que es disposava a realitzar una
excursió a la Granja d'Esporles, el mateix dia.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no realitzà
cap actuació tota vegada que la visita a la Granja d'esporles no
requereix la presència de guia turícti, d'acord amb l'article 2 del
Decret 112/1996, de 21 de juny, que regula l'habilitació de guia
turístic a les Illes Balears, modificat pel Decret 90/1997, de 4 de
juliol.

Ordre de Publicació
D)

Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

A la Pregunta RGE núm. 1177/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 6 de març del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).

Ordre de Publicació
G)

La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 6 de març del 2002, i fa referència a la
localització d'un autocar alemany a l'aparcament de les coves
dels Hams, dia 5 de març del 2002.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1178/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 6 de març del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 6 de març del 2002, a les 12:25 hores, i fa
referència a la localització de tres autocars alemanys,
mattrícules SDLSET-559, BAGT-600 i SNKR-205. tots tres de
Catherina Reisen, a les 11:00 hores del mateix dia al mercat de
Sineu.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.

A la Pregunta RGE núm. 1180/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 6 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 6 de febrer del 2002, a les 12:12 hores, i fa
referència a la localització de dos autocars alemanys al mercat
de Sineu d'on tenien previst partir a les 11:30 hores. També fa
referència a un informe intern de la Policia Local de Calvià.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït. En referència a l'informe de la Policia Local de Calvià,
el serveid'inspecció desconeixelseu contingut tota vegada que
es tracta d'un informe intern i que segons la denúncia de l'APIT
es troba a disposició del servei d'inspecció de la Direcció
General de Transports.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1181/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 6 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
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La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 6 de febrer del 2002, a les 8:51 hores, i fa
referència a la localització de tres autocars alemanys, matrícules
UE AL 850, OHA WE 115 i OHA PE 99, els tres de Catherina
Reisen, a l'hotel Hesperia, de Santa Ponça a les 8:00 hores.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

d'15 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 15 de febrer del 2002, i fa referència a la
localització d'un autocar alemany, matrícula OHA AU 70, de
Catherina Reisen, i un autorcar alemany, matrícula HBN M 266,
amb bandes Miller, a Formentor.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1182/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
d'11 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 11 de febrer del 2002, a les 12:21 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula BL
6572, de Sagesser, que té previst entrar a les coves del Drac a
les 12:00 hores.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1185/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 20 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 20 de febrer del 2002, a les 12:55 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula FPN
WP10, de Catherina Reisen, a les coves dels Hams, a les 11:00
hores del dia 19 de febrer del 2002.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1183/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 14 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 14 de febrer del 2002, a les 11:45 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula HX8315, de Bernhard Dein Busreisen, a les coves del Drac a les
11:00 hores.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1184/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1186/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 22 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 22 de febrer del 2002, a les 12:25 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula ERB
CD 278, de Reisen Büro Wiss Müller, a LLuc, a les 11:30 hores
del mateix dia.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
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Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1187/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 26 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 26 de febrer del 2002, a les 12:39 hores, i fa
referència a la localització d'un autocar alemany, matrícula
BGR-688, de Catherina Reisen, a les coves dels Hams, a les
11:30 hores del mateix dia.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
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El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1190/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 27 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 27 de febrer del 2002, a les 11:02 hores, i fa
referència a la localització de dos autocars alemanys, matrícules
OHAVE 115, de Fun Tours, i BGR-688, de Catherina Reisen,
a l'aparcament del mercat de Sineu a les 10:30 hores del mateix
dia.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1188/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
d'e 27 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 27 de febrer del 2002, a les 11:36 hores, i fa
referència a la localització de diversos autocars, de Thompson,
a l'aparcament del mercat de Sineu entre les 10 i les 11 hores del
mateix dia.
El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no
realitzar cap actuació, tota vegada que la visita al mercat de
Sineu i a la possessió d'Es Calderers no requereix la presència
d'un guia turístic, d'acord amb l'article 2 del Decret 112/1996,
de 21 de juny, que regula l'habilitació de guia turístic a les Illes
Balears, modificat pel Decret 90/1997, de 4 de juliol.

El servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme no pogué
comprovar el fet denunciat tota vegada que aquest ja havia
succeït.
Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 1301/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions realitzades a l'Hospital General de Mallorca.
(BOPIB núm. 135 de 2 d'abril del 2002).
Les intervencions realitzades a l'Hospital General de
Mallorca durant l'any 2001 han estat 3.998.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Palma, 10 d'abril del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1189/02, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme en relació amb la denúncia de l'APIT
de 27 de febrer del 2002. (BOPIB núm. 134 de 22 de març del
2002).
La denúncia de l'APIT fou enviada per fax a la Conselleria
de Turisme dia 27 de febrer del 2002, a les 11:02 hores, i fa
referència a la localització de dos autocars alemanys, matrícules
OHAVE 115, de Fun Tours, i BGR-688, de Catherina Reisen,
a l'aparcament del mercat de Sineu a les 10:30 hores del mateix
dia i que continuava cap a Formentor.

S)
A la Pregunta RGE núm. 1302/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, rela tiva a
ingressos efectuats a l'Hospital General de Mallorca. (BOPIB
núm. 135 de 2 d'abril del 2002).
Els ing ressos efectuats a l'Hospital General de Mallorca
durant l'any 2001 han estat 5.877.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.
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Ordre de Publicació

T)
A la Pregunta RGE núm. 1303/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a estades
hospitalàries a l'Hospital General de Mallorca. (BOPIB núm.
135 de 2 d'abril del 2002).

Les llistes d'espera de l'Hospital General de Mallorca a 21
de març del 2002 són les següents:
Llista d'espera quirúrgia: 0.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Les estades hospitalàries a l'Hospital General de Mallorca
durant l'any 2001 han estat 47.187.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 1308/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a llista
d'espera de consultes externes. (BOPIB núm. 135 de 2 d'abril
del 2002).

U)
A la Pregunta RGE núm. 1304/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a mitjana
diària d'hospitalització. (BOPIB núm. 135 de 2 d'abril del
2002).
L'estada mitjana diària d'hospitalització a l'Hospital General
de Mallorca durant l'any 2001 ha estat 8,03.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 1305/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
urgències ateses a l'Hospital General de Mallorca. (BOPIB
núm. 135 de 2 d'abril del 2002).

Les llistes d'espera de l'Hospital General de Mallorca a 21
de març del 2002 són les següents:
Llista d'espera de consultes externes: 0.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1309/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes ateses per les oficines d'atenció al consumidor.
(BOPIB núm. 135 de 2 d'abril del 2002).
Mallorca:
Oficina Direcció General de Consum:

Les urgències ateses a l'HospitalGeneralde Mallorca durant
l'any 2001 han estat 26.271.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació

Consultes
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

22.050*

28.230*

1.470

1.882

Oficina d'atenció de Calvià (Inaugurada el 5 de setembre del
2001):

X)
A la Pregunta RGE núm. 1306/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes externes realitzades per l'Hospit al General de
Mallorca. (BOPIB núm. 135 de 2 d'abril del 2002).
Les consultes externes realitzades per l'Hospital General de
Mallorca durant l'any 2001 han estat 84.389.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Consultes
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

386

897

100

183

Oficina d'atenció de Manacor:
Consultes
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

---

94

---

29

Oficina d'atenció de Marrtaxí:
Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1307/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a llista
d'espera quirúrgicsa a dia 21 de març. (BOPIB núm. 135 de 2
d'abril del 2002).

Consulte s
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

---

---

---

---
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Menorca:
Oficina del centre insular:
Consultes
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

242

218

102

73

Eivissa:

3481

c) Intercedir en la resolució de conflictes i fomentar el Sistema
Arbitral de Consum, com a via de resolució d'aquests i que
serveixi de seu, si n''ñes el cas, dels arbitratges de consum.
d) Donar la informació requerida per les administracions
públiques a efectes estadístics ide colAlaboració en l'actuació de
defensa dels consumidors i usuaris.
e) Realitzar campanyes informatives i activitats de formació i
educació dels consumidors i usuaris.
f) Informar sobre les associacions de consumidors i usuaris
existents i colAlaborar-hi.
No obstant això, s'informa a continuaciód e l'estat dels
expedients sancionadors tramitats a partir de les reclamacions,
denúncies i activitats de control de mercat:

Oficina del centre insular:
Consultes
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

937

1.119

155

151

Expedients
2000

Expedients
2001

Expedients iniciats

327

196

Expedients resolts

274

251

Total expedients resolts amb
sanció

151

233

Total expedients sobreseguts

23

18

Recursos d'alçada interposats

66

27

Recursos d'alçada desestimats

63

27

Recursos d'alçada estimats

3

0

299.965,14i

386.345,61i

Oficina d'atenció d'Eivissa (inaugurada el 7 de maig del 2001):
Consultes
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

---

966

---

140

TOTAL:
Consultes
2000

Consultes
2001

Reclamacions/
denúncies 2000

Reclamacions/
denúncies 2001

23.615

31.524

1.827

2.458

(*) En el cas de l'oficina de Sant Gaietà: càlcul aproximar (10
consultes telefòniques i 5 en persona per cada reclamació o
denúncia).
Palma, 19 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1310/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
expedients oberts per les oficines d'atenció al consumidor.
(BOPIB núm. 135 de 2 d'abril del 2002).

Quantia

Palma, 19 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 1311/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a activitat
sociosanitària durant el mes de febrer. (BOPIB núm. 135 de 2
d'abril del 2002).
Durant el mes de febrer, l'activitat de l'Hospital General ha
continuat essent per a malalts aguts.
Palma, 22 d'abril del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Conformement a l'Estatut dels consumidors i usuaris de les
Illes Balears, les oficines d'informació al consumidor no tenen
per funció l'obertura d'expedients, tal com es descriu a l'article
33:

3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Article 33. Funcions de les oficines d'informació al consumidor:
1. Són funcions de les oficines d'informació al consumidor i
usuari:
a) Informar i orientar els consumidors i usuaris per a l'adequat
exercici dels seus drets.
b) La recepció i el registre de denúncies i reclamacions dels
consumidors i usuaris, i la seva remissió a les entitats i
organismes corresponents.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1795/02, 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
8 de maig del 2002, conformement amb l'establert per l'article
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175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el procés
d'elaboració de la Llei de règim local de les Illes Balears i Llei
de capitalitat.

insularitat en matèria d'atenció sanitària. La comissió mixta es
constituíel dia 19 de juliolsense que s'hagin mantingut reunions
posteriors per al desenvolupament de l'esmentat article."
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de sessionsextraordinàries i habilitació dels
dies necessaris per al Projecte de llei RGE núm. 1724/032.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
8 de maig, acorda de convocar sessions extraordinàries, si n'és
el cas, la data de les quals es fixarà oportunament, per tal que es
pugui procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si així
pertoca, del projecte de llei de referència, pel qual s'autoritza la
modificació del nivell d'endeutament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears a 32 de desembre del 2002 i es modifica la
Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB per al 2002 (publicat en aquest BOPIB) i, en
conseqüència, habilitar els dies que en siguin necessaris.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Rectificació de la Proposició no de llei RGE núm. 1001/02.

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 4414/00, 4415/00, 4416/00,
4417/00, 2663/01, 4127/01 i 4128/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
8 de maig del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1698/02,
presentat per l'Hble. Sra. Diputada Francisca Bennàssar i Tous,
d el Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de les preguntes que es relacionen a continuació:
Davant la Comissió d'Economia:
- RGE núm. 4414/00, relativa a accions per refermar la
presència de Balears a la zona euromediterrània (BOPIB núm.
66, de 27 d'octubre del 2000).
- RGE núm. 4415/00, relativa a estratègia política del Govern a
BrusselAles (BOPIB núm. 66, de 27 d'octubre del 2000).
- RGE núm. 4416/00, relativa a projectes a desenvolupar a
BrusselAles (BOPIB núm. 66, de 27 d'octubre del 2000).
Davant la Comissió de Turisme:
- RGE núm. 4417/00, relativa a projecte Inturisme (BOPIB
núm. 66, de 27 d'octubre del 2000).
Davant la Comissió d'Assumptes Socials:
- RGE núm. 2663/01, relativa a protocol contra la violència
(BOPIB núm. 97, de 8 de juny del 2001).
- RGE núm. 4127/01, relativa a vaga dels treballadors del servei
d'ajuda a domicili (BOPIB núm. 116, de 9 de novembre del
2001).
- RGE núm. 4128/01, relativa a augment de les retribucions dels
treballadors del servei d'ajuda a domicili (BOPIB núm. 116, de
9 de novembre del 2001).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
8 de maig del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1691/02,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es
rectifica la proposició no de llei de referència, relativa a
compensació atenció sanitària, publicada al BOPIB núm. 133,
de 15 de març d'enguany, en els següents termes:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Allà on diu:
"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."
Hi ha de dir:
"L'article 18 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears, relatiu a la compensació de
l'activitat industrial tradicional, preveu la compensació de la

D)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 2551/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
8 de maig del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1702/02,
presentat per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Capó i Abrines,
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de la pregunta de referència, relativa a suplement
econòmic al Pla de la immigració de les Illes Balears, publicada
al BOPIB núm. 96, d'1 de juny del 2001.

BOPIB núm. 139 - 10 de maig del 2002
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
E)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social davant el Ple de la Cambra per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 2206/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
8 de maig del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1797/02,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'article 166.3 del Reglament de la Cambra, acordà d'incloure la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social
davant el Ple de la Cambra per tal de retre compte del
compliment de la proposició no de llei de referència, relativa a
competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes
Balears, aprovada pel Ple de la Cambra en sessió de dia 13 de
juny del 2000 (BOPIB núm. 52, de 23 de juny del 2000), a
l'ordre del dia de la propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
F)
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Qualificacions finals de la convocatòria per cobrir dues
places de lletrat/ada del Parlament de les Illes Balears i
proposta de nomenament.
Tot d'acord amb l'establert a la base vuitena de la
convocatòria per cobrir dues places de lletrat/ada del Parlament
de les Illes Balears, publicada en el BOPIB núm. 128, de 8 de
febrer d'enguany, i un cop acabat el procés selectiu
corresponent, dia 26 d'abril del 2002, el tribunal fa públiques les
qualificacions finals obtingudes pels aspirants següents:
Relació
aspirants

Exercici
teòric

Exercici
pràctic

Fase de
concurs

Total

1. Isern i Estela,
Lluís
DNI 43.026.719

18,15

36

21,80

75,95

2. Munar i Pascual,
Esperança
DNI 43.055.970

18,05

33,50

17,90

69,45

Per tant, el tribunal proposa el nomenament del Sr. Lluís
Isern i Estela i de la Sra. Esperança Munar i Pascual com a
funcionaris de carrera del cos de lletrats del Parlament de les
Illes Balears, i, així mateix, d'acord amb l'establert a la base
vu itena de la convocatòria ordena la publicació d'aquesta
proposta al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Creació de la Comissió no permanent de Salut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Junta de
Portaveus, en sengles reunions de dia 8 de maig del 2002,
conformement amb l'establert a l'article 52 del Reglament de la
Cambra, i atès l'escrit RGE núm. 1813/02, presentat pels grups
parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, acordaren la creació de la
Comissió no permanent de Salut, la composició de la qual serà
de 9 membres, com les ponències.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
G)

A la seu del Parlament, a 26 d'abril del 2002.
El president del tribunal:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Substitució a la Junta de Personal del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
8 de maig del 2002, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 1807/02, presentat per la Junta de Pers onal
del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el qual es
comunica la dimissió de la Sra. Catalina Palmer i Taura, la
incorporació de la Sra. Catalina Juan i Mas i l'elecció del Sr.
Marcos Pieras i Guasp com a nou vicepresident de la Junta.

Retirada de la Proposta RGE núm. 1346/02.
A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en reunió de dia 8 de maig del 2002, el portaveu del Grup
Parlamentari Popular retirà la proposta de referència, relativa a
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
publicada en el BOPIB núm. 136, de 12 d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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