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1. PLE DEL PARLAMENT

4107

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joan
Flaquer i Josep Maria Costa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 5 de novembre del
2002, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3014/02, relativa a taxes aeroportuàries, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

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

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a suprimir la taxa de seguretat aeroportuària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a eliminar o, en el seu defecte, bonificar les altres taxes
aeroportuàries i de navegació en els vols amb destinació o
sortida a les Illes.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3742/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a connexió per cable. (BOPIB 159 de 25
d'octubre del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Comissió Europea
a intervenir en aquest sentit per a totes les illes de la Unió."
A la seu del Parlament, 8 de novembre del 2002.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3824/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compensació econòmica amb la fundació que
atorga el premi regió europea de l'any. (BOPIB 160 de 30
d'octubre del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3720/02,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a designació de les
Balears com a regió europea de l'any 2003.
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 d'Interior, Josep Maria Costa i Serra.
Intervingué en torn de fixació de posicions el diputat Hble.
Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3825/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a doble llista d'espera a l'Hospital
de Manacor. (BOPIB 160 de 30 d'octubre del 2002).
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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 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3827/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència de Menorca i d'Eivissa i
Formentera a les activitats de l'institut Ramon Llull. (BOPIB 160
de 30 d'octubre del 2002).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3828/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressuposts dels pisos tutelats. (BOPIB 160
de 30 d'octubre 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 12 de novembre 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 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3820/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a vaga de dia 29 d'octubre. (BOPIB 160 de 30
d'octubre del 2002).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3829/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a coordinació dels pisos assistits i tutelats amb
els dispositius de rehabilitació ocupacional per als malalts
mentals crònics. (BOPIB 160 de 30 d'octubre del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de S a l u t i
Consum.

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 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3830/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a habilitació d'un espai de préstec
de llibres a la biblioteca pública de Maó. (BOPIB 160 de 30
d'octubre 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 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3821/02, de
l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de desviament del torrent de
Manacor. (BOPIB 160 de 30 d'octubre 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 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació
1.3.1. ESMENES
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3822/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transferències de justícia. (BOPIB 160 de
30 d'octubre del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 3423/02, del Grup Parlamentari Popular al Projecte de
llei de salut de les Illes Balears RGE núm 2580/02. (BOPIB núm.
151 de 6 de setembre del 2002).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3823/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accés a l'habitatge. (BOPIB
160 de 30 d'octubre del 2002).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de
novembre del 2002, debaté la Pregunta RGE núm. 3831/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a entitats esportives que han
aconseguit augmentar l'aportació de la fundació Illesport.
(BOPIB 160 de 30 d'octubre 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 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 3826/02.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre del 2002, quedà ajornada la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comparació del
premi regió europea de l'any amb el premi Noble (BOPIB núm.
160, de 30 d'octubre del 2002).
Atesa la petició d'ajornament per part del diputat autor de
la pregunta, en aplicació de l'article 158.4 del Reglament de la
Cambra, aquesta haurà de ser reiterada perquè es mantengui per
a la sessió plenària següent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.1. TEXTOS APROVATS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2002, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3126/02, relativa a la gratuïtat dels medicaments del grup
terapèutic per a la disfunció erèctil, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar els medicaments del grup terapèutic que
tracten la disfunció erèctil als diabètics, prostatectomitzats,
paraplègics i tetraplègics. Aquesta dispensació es controlarà,
igualment com es fa en altres supòsits, amb el visat de la
recepta per a la inspecció mèdica."

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre del 2002, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2813/02 i 2814/02, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relatives als títols de formació professional pendents
d'expedició i a l'import recaptat per taxes per a l'expedició de
títols de formació professional, respectivament. (BOPIB núm.
153 de 20 de setembre del 2002).
Foren contestades en 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 8 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la seu del Parlament, 5 de novembre del 2002.
El secretari:
Cecili Buele i Ramis.
El president:
Andreu Crespí i Plaza.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2002, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3127/02, relativa a decret de garanties de llistes d'espera, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer un decret de garanties de llistes d'espera, que
contempli esperes tant de consulta com per intervencions
quirúrgiques i exploracions complementàries. Aquest decret
entrarà en vigor el mes de gener del 2003.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el mateix termini, adopti les mesures adients per
tal de fer efectius els temps d'espera màxims que es determinin
segons el punt anterior."
A la seu del Parlament, 5 de novembre del 2002.
El secretari:
Cecili Buele i Ramis.
El president:
Andreu Crespí i Plaza.

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre les darreres dades aparegudes a diferents mitjans en
relació amb el nivell de fracàs escolar existent a la nostra
comunitat autònoma que la situa com a capdavantera en
relació amb la resta de l'Estat (RGE núm. 2910/02).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre del 2002,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura qui, acompanyat pel director general d'Administració
Pública i pel director general d'Universitat, informà sobre el
tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Popular, relativa a finançament del món del trot i dels
cavalls.

Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3610/02.
A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2002, quedà
retirada, per indicació de la diputada Hble. Sra. Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, la proposició no
de llei de referència, presentada per aquest grup, relativa a la
regulació del temps màxim d'espera per a la dispensa de les
prestacions sanitàries (BOPIB núm. 158, de 18 d'octubre
d'enguany), ja que el seu text s'ha transaccionat amb la
proposició no de llei RGE núm. 3127/02, del Grup Parlamentari
Socialista, debatuda i aprovada en aquesta mateixa sessió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió RGE núm. 2990/02-2901/02, 2902/02 i
2903/02.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esport s del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre del 2002,
decaigueren les preguntes de referències, totes presentades pel
diputat Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a signatura de convenis entre escoles d'Eivissa i
Formentera per a l'ús d'instalAlacions esportives en horari no
lectiu, a alumnes que no han pogut assistir a l'escola elegida en
primera opció, a instituts necessaris a Eivissa i Formentera per
cobrir previsions escolars i a alumnes del municipi d'Eivissa
que no han pogut cursar estudis primaris, respectivament
(BOPIB núm. 154, de 27 de setembre d'enguany), a causa de
l'absència del diputat esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Així mateix, i conformement amb l'establert pels articles 95
i 96 del Reglament de la Cambra i per la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà d' atendre
la petició formulada i, conseqüentment, colAlocar la
interpelAlació de referència al davant de totes les pendents
d'aquest grup.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el finançament del món del trot i dels cavalls.
Atès que el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular
de Mallorca havien arribat a una solució (Lototrot) per tal de
finançar el món del trot i del cavall, i ateses les declaracions
efectuades pel conseller d’Interior en aquest sentit.
El Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació a la política d’aquest pel que fa al
finançament del món del trot i dels cavalls.
Així mateix, d’acord amb el que preveuen l’article 95 i
següents del Reglament de la Cambra, el Grup Popular solAlicita
l’aplicació del procediment d’urgència a aquesta iniciativa, atès
que es fa necessari i urgent conèixer el més aviat possible quina
és la postura real envers aquesta qüestió, atesa la inseguretat
que genera en el món del trot i del cavall.
Palma, a 5 de novembre del 2002.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de novembre del 2002, admeté a tràmit la
InterpelAlació RGE núm. 3893/02, del Grup Parlamentari

RGE núm. 3944/02, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3720/02, relativa a
designació de Balears com a regió europea de l'any 2003.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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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. 3720/02,
relativa a designació de Balears com a regió europea de l'any
2003, la moció següent.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renunciar a la designació de les Illes Balears com
a “Regió Europea de l’any 2003", i a anulAlar tots els acords
adoptats arran de la mateixa.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comunicar aquest acord a totes les institucions
públiques i privades, així com a les empreses que, de bona
voluntat, s’havien sumat a aquesta designació, una vegada que
s’ha comprovat que es tracta d’un muntatge privat que no té
res a veure amb els reconeixements oficials que atorga la Unió
Europea.
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3946/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes concedides per a cultius herbacis.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3947/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes concedides per a cultius herbacis.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3948/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes concedides per a la sequera de l'any
2000. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3949/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes de la llengua blava. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 3950/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les ajudes als ramaders de vacum amb motiu de
la sequera del 2000 i del 2001. (Mesa de 13 de novembre del
2002).
RGE núm. 3951/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la central lletera. (Mesa de 13 de novembre
del 2002).

RGE núm. 3952/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació accionarial del Govern a la central lletera.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3953/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a capital
aportat a la central lletera PRILAC. (Mesa de 13 de novembre
del 2002).
RGE núm. 3954/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern a la central lletera PRILAC. (Mesa
de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3955/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la central lletera PRILAC. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 3956/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la central lletera PRILAC. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 3957/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la compra de la central lletera PRILAC. (Mesa
de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3958/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sancionadors del conflicte amb els vaixells de la
comunitat valenciana. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3959/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
per a les millores de camins rurals dels ajuntaments
d'Algaida, de Campos, de Lloret de Vistalegre, de Sencelles i
de ses Salines. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3960/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients d'ajudes per a electrificació rural. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 3961/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
d'organitzacions agràries. (Mesa de 13 de novembre del
2002).
RGE núm. 3962/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
d'organitzacions agràries. (Mesa de 13 de novembre del
2002).
RGE núm. 3963/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
productes agraris acollits als preus de retirada. (Mesa de 13
de novembre del 2002).
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RGE núm. 3964/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aliments
que formen part de les bosses que es reparteixen als
transeünts. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3965/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del programa LIFE. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3966/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
extracció d'aigües destinades a reg amb energies alternatives.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).
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del consum de productes agraris, ramaders i pesquers. (Mesa
de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3980/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació exigida per emprar aparells làser per a ús estètic.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3981/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
control d'aparells làser amb finalitat estètica. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).

RGE núm. 3967/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
extracció d'aigües destinades a reg amb energies alternatives.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).

RGE núm. 3982/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
calendari de realització d'obres de la nova seu de la
Conselleria de Salut i Consum a la Plaça d'Espanya. (Mesa
de 13 de novembre del 2002).

RGE núm. 3968/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
de l'estalvi d'aigua destinada a reg. (Mesa de 13 de novembre
del 2002).

RGE núm. 3983/02, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, rela t i v a a
obres a la nova seu de la Conselleria de Salut. (Mesa de 13
de novembre del 2002).

RGE núm. 3969/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
de l' estalvi d'aigua destinada a reg. (Mesa de 13 de novembre
del 2002).

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

RGE núm. 3970/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques
per a estudiants d'agricultura. (Mesa de 13 de novembre del
2002).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 3971/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
concedides per a cultius herbacis. (Mesa de 13 de novembre
del 2002).
RGE núm. 3972/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
concedides per a cultius herbacis. (Mesa de 13 de novembre
del 2002).
RGE núm. 3973/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ju a n i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
a fons perduts als ramaders de vacum de llet. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina fou la data del pagament de les ajudes concedides
per la Conselleria d'Agricultura per a cultius herbacis de la
campanya de l'any 2002?
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

RGE núm. 3974/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern en una empresa de transformació
làctia. (Mesa de 13 de novembre del 2002).

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

RGE núm. 3975/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Jua n i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
de millora d'infraestructura agrària. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).

Quina fou la data del pagament de les ajudes concedides
per la Conselleria d'Agricultura per a cultius herbacis de la
campanya de l'any 2001? Quina serà la del 2002?

RGE núm. 3976/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment

Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

Josep Juan i Cardona.
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 escrita.
En quina data es pagaren les ajudes concedides pels danys
causats per la sequera de l'any 2000? Feu-ne una relació
d'expedients aprovats i pendents de pagament.

G)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina participació accionarial tendrà el Govern de les Illes
Balears (mitjançant Semilla SA) a la central lletera PRILAC?

Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
En quina data s'han pagat les ajudes concedides als
ramaders d'engreix de vacum amb motiu de l'epidèmia de
llengua blava? Relació de beneficiaris i import que ha cobrat
cadascun, amb especificació també de si hi ha alguna quantitat
pendent de pagament.
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina data es pagaren les ajudes als ramaders de vacum
de llet amb motiu de la sequera dels anys 2000 i 2001 (Proagro)?

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan i en quines condicions s'ha desemborsat el capital de
la societat titular de la nova central lletera PRILAC?
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha publicat als mitjans de comunicació que la participació
del Govern de les Illes Balears a l'accionariat de la central lletera
denominada PRILAC es finançarà del fons econòmic previst pel
programa anomenat Proagro, és cert?

Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

J)

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

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.

Com es finançarà la futura central lletera en la qual prendrà
accions el Govern de les Illes Balears?

És cert que si el finançament de la compra d'accions per part
del Govern a la central lletera PRILAC es cobreix del fons
destinat al programa d'ajudes Proagro, aquest desapareixerà?

Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:

Palma, a 8 de novembre del 2002.
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Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Quines han estat les actuacions del Govern en referència
amb les solAlicituds d'ajudes per a la millora de camins rurals
dels ajuntaments d'Algaida (data solAlicitud 31/10/00), de
Campos (data solAlicitud 24/03/00), de Lloret de Vistalegre (data
solAlicitud 14/02/00), de Sencelles (data solAlicitud 02/02/00) i de
ses Salines (data solAlicitud 29/02/00)?

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Els ramaders que no s'associïn a la central lletera PRILAC,
continuaran rebent les ajudes del programa denominat Proagro?

Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la situació dels expedients d'ajudes per a
l'electrificació rural dels anys 1997, 1998, 1999, 2000 i 2001?
Adjuntau-ne la relació de titulars, l'estat dels expedients, la data
de resolució aprovatòria o denegatòria de la subvenció, la data
de l'ordre de pagament i la data del pagament efectiu de la
subvenció.
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Si el finançament de la compra d'accions a la central lletera
PRILAC es realitza del fons destinat al programa Proagro, els
ramaders menorquins se'n continuaran beneficiant?
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'import definitiu de la partida pressupostària de la
partida pres supostària de la Conselleria d'Agricultura per al
foment de les organitzacions agràries els anys 2000, 2001 i
2002?

Quin és l'import de les multes condonades als expedients
sancionatoris incoats per la Direcció General de Pesca en el
conflicte amb els vaixells de pesca d'arrossegament de la
comunitat valenciana que pesquen a aigües d'Eivissa?
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

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

Quins són els beneficiaris de les ajudes per al foment de les
organitzacions agràries els anys 2000, 2001 i 2002? I quina és la
quantitat rebuda per cada beneficiat?
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Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins imports efectius s'han destinat l'any 2000 a ajuts per
promoure l'extracció d'aigua destinada a reg amb energies
alternatives? Especificau-ne els projectes, el cost i els
beneficiaris.

Quins productes agraris i ramaders de les Illes Balears s'han
acollit al preu de retirada durant l'any 2001? Relació de
productes, de quantitat retirada per producte i de valoració
econòmica de cadascun dels productes. Quina ha estat la
destinació final d'aquests productes? Especificau cas per cas.
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

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

Quins imports efectius s'han destinat l'any 2001 a ajuts per
promoure l'extracció d'aigua destinada a reg amb energies
alternatives? Especificau-ne els projectes, el cost i els
beneficiaris.

Quina és la composició i el cost d'adquisició dels productes
que formen les bosses d'aliments que es distribueixen en el
menjador de transeünts?
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

T)

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

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

Quins imports efectius s'han destinat durant l'any 2000 a
ajuts per tal de fomentar l'estalvi d'aigua destinada a reg?
Especificau-ne els projectes, el cost i els beneficiaris.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En quina situació es troba el programa LIFE sobre la
recuperació de molins per a la mancomunitat del nord de
Mallorca en el qual la Conselleria d'Agricultura participa amb
una quantitat de 270.455,45 euros? On s'ha destinat l'esmentada
quantitat?

Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins imports efectius s'han destinat durant l'any 2001 a
ajuts per tal de fomentar l'estalvi d'aigua destinada a reg?
Especificau-ne els projectes, el cost i els beneficiaris.
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin import efectiu s'ha destinat a beques per a estudiants
d'agricultura durant els anys 2000 i 2001? Relació de
beneficiaris, per illes i anualitats.
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les ajudes concedides per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca per a cultius herbacis de la
campanya de l'any 2000?
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca concedir
ajudes a fons perdut per a l'any 2002 als ramaders de vacum de
llet de Balears com en els anys 1998, 1999, 2000 i 2001,
conegudes popularment com Proagro?
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha publicat que el Govern de les Illes Balears, mitjançant
l'empresa Semilla SA, té previst participar a l'accionariat d'una
empresa de transformació de lactis (central lletera ubicada a
Porreres) i que el finançament per a la compra d'aquestes
accions es preveu a càrrec de les ajudes als ramaders de vacum
de llet, conegudes popularment com Proagro. Així doncs, es
demana:
És certa aquesta previsió? Els ramaders de vacum de llet
que no s'integrin a l'esmentada central, tendran dret al Proagro
o se suprimirà aquest per a tots? La supressió del Proagro serà
sols per a l'illa de Mallorca (atès que la central lletera
s'instalAlarà en aquesta illa) o també les ajudes del Proagro
destinades a Menorca s'utilitzaran per finançar la central lletera
en projecte? La participació del Govern en la central lletera
segueix les directrius del PICAB del sector lacti aprovat pel
Parlament de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és l'import total de les ajudes concedides per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca per a cultius herbacis de la
campanya de l'any 2001?
Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Palma, a 7 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants projectes de millora de la infraestructura agrària i
béns destinats a l'ús general en actuacions, inversions,
experimentacions i projectes de regadiu, Pla nacional de
regadius i d'aigües depurades, s'han realitzat i executat a 31 de
desembre del 2001?

4118

BOPIB núm. 163 - 15 de novembre del 2002

Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el calendari de realització de les obres a la nova seu
de la Conselleria de Salut i Consum situada a la Plaça d'Espanya
de Palma?
Palma, a 4 de novembre del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines actuacions, campanyes i accions s'han dut a terme
per part del Govern de les Illes Balears per fomentar el consum
de productes agraris, ramaders i pesquers de Balears i també
per a la seva difusió i publicitat? Quin és l'import destinat a
cadascuna de les accions?
Palma, a 8 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina titulació exigeix la Conselleria de Salut i Consum per
emprar aparells làser per a ús estètic?
Palma, a 4 de novembre del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions du a terme la Conselleria de Salut i
Consum amb la finalitat de controlar l'ús d'aparells de làser amb
finalitat estètica pels establiments ubicats a Balears?
Palma, a 4 de novembre del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el pressupost de les obres realitzades a la nova seu
de la Conselleria de Salut i Consum situada a la Plaça de Palma?
Palma, a 4 de novembre del 2002.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4303/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buade s i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla
d'excelAlència de Cala de Bou (Eivissa). (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 4312/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a premi al
millor projecte mediambiental. (Mesa de 13 de novembre del
2002).
RGE núm. 4313/02, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recurs
contenciós administratiu contra l'Ordre de 2 de setembre del
1999. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 4314/02, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solucions per després de les eleccions. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 4315/02, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a aplicació del 50% de descompte als residents en vols aeris.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 4316/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inauguració del
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Museu Puget a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 13 de novembre del
2002).

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 4317/02, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
amarraments nous contemplats al pla d'usos del Port de
Ciutadella. (Mesa de 13 de novembre del 2002).

Quina valoració fa la Conselleria de Turisme del premi al
millor projecte mediambiental atorgat per l'Associació
d'Escriptors de Turisme com a reconeixement a la iniciativa
d'implantació de l'impost sobre les estades turístiques a les Illes
Balears?

RGE núm. 4318/02, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del Sr. Pedro Solbes en relació amb la
insularitat. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 4319/02, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rectificació
de les declaracions efectuades pel Sr. Pedro Solbes. (Mesa de
13 de novembre del 2002).
RGE núm. 4320/02, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada de
l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 4321/02, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició d'una piscina hidroteràpica. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 4322/02, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a boicot a la
Llei de biodiversitat. (Mesa de 13 de novembre del 2002).

Palma, a 13 de novembre del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Té notícies el conseller d'Educació i Cultura del resultat del
recurs contenciós administratiu interposat contra l'Ordre de la
Conselleria d'Educació i Cultura de 2 de setembre del 1999,
davant del Tribunal Superior de Justícia interposat pel titular
del centre Sant Antoni Abat de Son Ferriol de Palma?
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt,
formula al conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té decidit ja la Conselleria de Turisme el seu suport al Pla
d'excelAlència de Cala de Bou (a Eivissa) de cara a la seva
aprovació i subvenció de l'administració central o, més aviat,
s'inclina per fer costat a la candidatura d'un pla d'excelAlència a
la badia de Palma?
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina valoració li mereix al Govern de les Illes que decisions
tan transcendents i estratègiques per als nostres ciutadans com
el descompte del 590% en vols aeris o el gasoducte s'ajornin
per després de les eleccions?
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Té coneixement el Govern de les Illes Balears a quina
propera legislatura es referien tant el ministre de Medi Ambient
com el ministre d'Economia quan afirmaren que s'aplicaria el
descompte del 50% per a residents en els vols aeris, si a
l'autonòmica o a la de les Corts Generals?
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa demanar el Govern de les Illes Balears rectificacions
al Sr. Pedro Solbes ateses les declaracions efectuades per
aquest en relació que la insularitat no ha de ser compensada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quan es pensa inaugurar el Museu Puget a l'illa d'Eivissa?

J)

Palma, a 5 de novembre del 2002.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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.

Com valora el conseller de Treball la pujada de l'atur a la
nostra comunitat autònoma el passat mes d'octubre?

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.
Finalment, Sra. Consellera de M edi Ambient, quants
d'amarraments nous contempla el Pla d'usos del Port de
Ciutadella?
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

Palma, a 12 de novembre del 2002.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha adquirit l'IBAS una piscina hidroteràpica per a
l'inexistent centre Joan Crespí per un import de 209.000,00
euros?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

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

Comparteix el Govern de les Illes Balears les declaracions
del Sr. Pedro Solbes quan afirmà que la insularitat no ha de ser
compensada?
Palma, a 12 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.
Pensa la consellera de Medi Ambient que els seus socis de
pacte volen boicotejar la Llei de biodiversitat?
Palma, a 11 de novembre del 2002.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
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Exposició de motius:
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3984/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de l'habitatge tradicional rural de Balears.
(Mesa de 13 de novembre del 2002).
RGE núm. 3985/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a potenciació de l'agroturisme. (Mesa de 13 de
novembre del 2002).
RGE núm. 3986/02, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de l'entorn rural. (Mesa de 13 de novembre
del 2002).

Atès que cada vegada més l’agroturisme es consolida com
una forma de turisme respectuós amb el medi ambient, i atès els
beneficis que per a l’agricultor suposa el fet de potenciar
aquest tipus de turisme assegurant-li una renda alternativa i
complementària.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent proposició
no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
destinar 3.005.060 euros (500.000.000 de pessetes) amb la
finalitat de potenciar l’agroturisme com a renda alternativa i
complementària per a l’agricultor.
Palma, a 6 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

C)

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.

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.

Exposició de motius:

Exposició de motius:

Atesa la necessitat d’ajudes per tal de consolidar
l’habitatge característic de Balears, a cadascuna de les Illes,
amb la finalitat de consolidar la seva restauració, manteniment
i adequació a les necessitats actuals.

Atesa la necessitat de millorar les zones rurals de les
nostres illes, fent que aquestes siguin un entorn agradable on
també es dugui a terme una millora de la qualitat de vida dels
ciutadans que les habiten.

El Grup Parlamentari Popular, presenta la següent proposició
no de llei:

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent proposició
no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
destinar 4.808.096 euros (800.000.000 de pessetes) per tal de
restablir una línia d’ajudes destinades a la millora de l’habitatge
rural de les Illes Balears.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
destinar 9.015.181 i (1.500.000.000 ptes.) a l’illa de Mallorca per
tal de dur a terme millores a les zones rurals.

Palma, a 6 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

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

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
destinar 3.005.060 i (500.000.000 ptes.) a l’illa de Menorca per
tal de dur a terme millores a les zones rurals.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
destinar 3.005.060 i (500.000.000 ptes.) a les illes d’Eivissa i
Formentera per tal de dur a terme millores a les zones rurals.
Palma, a 6 de novembre del 2002.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.
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El conseller d'Educació i Cultura:
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2912/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a cost de
"Isole Baleari a Roma". (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del
2002).
En relació al tema de la pregunta, hem de contestar el
següent:

A la Pregunta RGE núm. 2962/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a canvis prevists
en relació amb la presència de les Illes Balears als estands de
l'ITB de Berlín. (BOPIB núm. 154 de 27 d'octubre del 2002).
La Conselleria de Turisme té previst introduir els canvis
següents a l'estand de l'ITB de Berlín:
Donar l'oportunitat a les distintes zones turístiques de les
Illes a participar a l'estand amb espai, retolació i personal propi.

Desplaçament i allotjament: 11.924,22 i
Transport: 215,18 i
Manutenció: 831,52 i
Actuació grup de ball: 300,00 i
Degustació de vins: 364,10 i
Total: 13.635,02 i

Palma, 22 d'octubre del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
Ordre de Publicació
E)

Palma, 22 d'octubre del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2913/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Setmana
de la Cultura Catalana a Nova York. (BOPIB núm. 154 de 27
d'octubre del 2002).

A la Pregunta RGE núm. 2966/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a recaptació de la
Conselleria de Turisme pel cobrament de sancions. (BOPIB
núm. 154 de 27 d'octubre del 2002).
L'article 9.d) de la Llei 1/86, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que
correspon a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts la recaptació
dels drets econòmics de la hisenda de la comunitat, per la qual
cosa la Conselleria de Turisme no és competent per informar
sobre els ingressos que generen les sancions imposades per
aquesta.

La Setmana de la Cultura Catalana a Nova York es va
organitzar a través de l'Institut Ramon Llull. Les despeses que
va assumir la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes
Balears varen ser les següents:
Despeses de viatge i allotjament del director general de
Cultura, despeses d'allotjament de la cap de premsa de la
Conselleria d'Educació i Cultura, del pianista Albert Díaz i del
compositor Romà Alís, que pujaren a un total de 2.484,63 euros.
Despeses d'allotjament i dietes de la cap d'exposicions de la
Direcció General de Cultura, amb un total de 767,77 euros.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2914/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Setmana
de la Cultura Catalana a Moscou. (BOPIB núm. 154 de 27
d'octubre del 2002).
La Setmana de la Cultura Catalana a Moscou es va
organitzar a través de l'Institut Ramon Llull. La despesa que va
assumir la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes
Balears fou la del viatge del director general que va suposar un
cost de 1.465,93 euros.

Palma, 22 d'octubre del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2967/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a recaptació de la
Conselleria de Turisme pel cobrament de sancions. (BOPIB
núm. 154 de 27 d'octubre del 2002).
L'article 9.d) de la Llei 1/86, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que
correspon a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts la recaptació
dels drets econòmics de la hisenda de la comunitat, per la qual
cosa la Conselleria de Turisme no és competent per informar
sobre els ingressos que generen les sancions imposades per
aquesta.
Palma, 22 d'octubre del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2968/02, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a recaptació de la
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Conselleria de Turisme pel cobrament de sancions. (BOPIB
núm. 154 de 27 d'octubre del 2002).
L'article 9.d) de la Llei 1/86, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que
correspon a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts la recaptació
dels drets econòmics de la hisenda de la comunitat, per la qual
cosa la Conselleria de Turisme no és competent per informar
sobre els ingressos que generen les sancions imposades per
aquesta.
Palma, 22 d'octubre del 2002.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 3528/02, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a ajudes
per reformar el centre de salut de Son Servera. (BOPIB núm.
157 d'11 d'octubre del 2002).
A dia d'avui no consta en aquesta conselleria cap solAlicitud
d'ajuda de l'Ajuntament de Son Servera per al centre de salut.
Palma, 23 d'octubre del 2002.
La consellera de Salut i Consum:
Aina M. Salom i Soler.
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presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de
referència (BOPIB núm. 160, de 30 d'octubre d'enguany) fins al
proper dia 27 de novembre d'enguany, a les 14.00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials
al Projecte de llei RGE núm. 3815/02, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2003.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de novembre del 2002, atès l'escrit RGE núm. 3892/02,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials al projecte
de referència (BOPIB núm. 161, de 31 d'octubre d'enguany) fins
al proper dia 26 de novembre d'enguany, a les 14.00 hores.
Així mateix, es recorda que el termini de presentació
d'esmenes a la totalitat a aquest projecte, finalitza dia 19 de
novembre d'enguany, a les 14.00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de novembre del 2002, atès l'escrit RGE núm. 3891/02,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de
referència (BOPIB núm. 160, de 30 d'octubre d'enguany) fins al
proper dia 27 de novembre d'enguany, a les 14.00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Pr ojecte
de llei RGE núm. 3729/02, de cambres oficials de comerç,
indústria i navegació de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de novembre del 2002, atès l'escrit RGE núm. 3891/02,

D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials
al Projecte de llei RGE núm. 3816/02, de mesures tributàries
i administratives.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
13 de novembre del 2002, atès l'escrit RGE núm. 3892/02,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials al projecte
de referència (BOPIB núm. 161, de 31 d'octubre d'enguany) fins
al proper dia 26 de novembre d'enguany, a les 14.00 hores.
Així mateix, es recorda que el termini de presentació
d'esmenes a la totalitat a aquest projecte, finalitza dia 19 de
novembre d'enguany, a les 14.00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi en la designació de portaveu titular del Grup
Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre del 2002, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2932/02, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i restà
assabentada de la substitució del diputat Sr. José M ª González
i Ortea pel diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia del Sr. José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, a la seva condició de diputat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de novembre del 2002, a la vista de l'escrit RGE núm. 3943/02,
restà assabentada de la renúncia al càrrec de diputat presentada
pel Sr. José Mª González i Ortea, conformement amb l'establert
per l'article 37.4 de l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de novembre del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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