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A la seu del Parlament, 14 de febrer del 2003.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

El Ple del Parlament, en sessió de dia 4 de febrer del 2003,
procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 5142/02,
relativa a finançament del món del trot i dels cavalls, i quedà
aprovada la següent:

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desbloquejar la situació en què es troba el finançament del món
del trot i el cavall, així mateix, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern que, en el termini de seixanta dies, presenti un
sistema de finançament definitiu del món del trot i del cavall".
A la seu del Parlament, 4 de febrer del 2003.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5292/02, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb la Fundació Hospital de Manacor.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Aina M aria
Castillo i Ferrer.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Salut i Consum, Aina M. Salom i Soler.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Diputada Maria Antònia Vadell, del Grup Parlamentari P S M Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gas cón i Mir,
del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica les Hbles Sres. Aina
Maria Castillo i Ferrer i Aina M. Salom i Soler.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 de febrer del
2003, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3585/02, relativa a estalvi ètic, i quedà aprovada
la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
públiques de les Illes Balears a impulsar i promoure l’estalvi ètic
entre la ciutadania illenca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques de les Illes Balears a establir
relacions més directes, ampliant-hi el nivell de colAlaboració,
amb aquelles entitats bancàries que més afavoreixin la
implantació de l’estalvi ètic.
3. El Parlament de les Illes Balears, atenent el valor social
dels bancs ètics, insta el Govern de l’Estat a donar-los el màxim
suport, amb l’oferta de beneficis fiscals que repercuteixin
directament damunt dels productes financers ètics."

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 5117/02, de l'Hble.
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projectes agrícoles finançats amb l'ecotaxa.
(BOPIB 166 de 5 de desembre del 2002).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

BOPIB núm. 174 - 21 de febrer del 2003

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 139/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assistència del Govern a la Pasqua Militar.
(BOPIB 171 de 31 de gener del 2003).
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Socialista, relativa a control de qualitat i millora en la publicació.
(BOPIB 171 de 31 de gener del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 140/03, de l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliments dels acords de la Mesa Sectorial
de Sanitat. (BOPIB 171 de 31 de gener del 2003).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 142/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manifestació davant el Consolat dels Estats
Units. (BOPIB 171 de 31 de gener del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 141/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a publicacions de les diverses resolucions
debatudes. (BOPIB 171 de 31 de gener del 2003).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 143/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei de tren a Sineu. (BOPIB 171 de 31 de gener del
2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transport.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 144/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions del conseller de Turisme.
(BOPIB 171 de 31 de gener del 2003).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 133/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 145/03, de l'Hble.
Sra. Diputada M aria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a destitució del Sr. Mayol. (BOPIB 171 de 31 de gener
del 2003).

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 135/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informes per a l'adquisició de Son Serra.
(BOPIB 171 de 31 de gener del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 296/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Isabel Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades a la
farmàcia Salom. (BOPIB 172 de 7 de febrer del 2003).

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 110/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a inversions fetes a compte de l'impost turístic a Son
Serra de Marina i al parc de ses Salines. (BOPIB 171 de 31 de
gener del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, 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 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 138/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a "Pla Ulises". (BOPIB 171 de 31 de gener del
2003).

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 297/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inspeccions realitzades a la
farmàcia Salom. (BOPIB 172 de 7 de febrer del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, 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 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunt a RGE núm. 298/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a expedient d'incompatibilitat en
relació amb la consellera de Salut i Consum. (BOPIB 172 de 7 de
febrer del 2003).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
S)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 294/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pensions no contributives. (BOPIB 172 de
7 de febrer del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar Social.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 303/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a lluita contra la plaga de processionària.
(BOPIB 172 de 7 de febrer del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació
T)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 299/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a expedient sancionador a la possessió de
Binicomprat. (BOPIB 172 de 7 de febrer del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 292/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni de colAlaboració en matèria de
seguretat ciutadana. (BOPIB 172 de 7 de febrer del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

Ordre de Publicació
U)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 300/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a expedient sancionador a la possessió de
Binicomprat. (BOPIB 172 de 7 de febrer del 2003).
La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 293/03, de
l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a noves tecnologies. (BOPIB 172 de 7 de
febrer del 2003).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.
V)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11
de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 285/03, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a fons compresos a compte de l'impost turístic.
(BOPIB 172 de 7 de febrer del 2003).
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La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 134/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer del 2003, el diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza
retirà la pregunta de referència, de la qual n'era autor, relativa a
temps màxim d'atenció quirúrgica, publicada en el BOPIB núm.
171, de 31 de gener d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de
febrer del 2003, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució RGE
núm. 4964/02, del Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
RGE núm 3766/02, de museus de les Illes Balears (BOPIB núm.
160 de 30 d'octubre del 2002).

Ordre de Publicació
B)

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 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Aprovació per assentiment de l'informe de la Comissió de
l'Estatut dels Diputats, sobre incompatibilitats de la diputada
Hble. Sra. Sebastiana Fullana i Fiol.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer del 2003, s'aprovà per assentiment l'informe de la
Comissió de l'Estatut dels Diputats, sobre incompatibilitats de
diputada Hble. Sra. Sebastiana Fullana i Fiol, del Grup
Parlamentari Popular.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
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 4 de
febrer del 2003, rebutjà la Moció RGE núm. 5179/02, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del govern en relació
amb la publicitat institucional. (BOPIB núm. 168 de 20 de
desembre del 2003).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 301/03 i 302/03.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2003, atès l'escrit RGE núm. 398/03, presentat
pel Govern de les Illes Balears, foren ajornades les preguntes de
referència, presentades pels diputats Hbles Srs. Josep Juan i
Cardona i Guillem Camps i Coll, ambdós del Grup Parlamentari
Popular, i relatives a instalAlació d'una dessaladora a Santa
Eulàlia (Eivissa) i a instalAlació d'una dessaladora a Ciutadella,
respectivament (BOPIB núm. 172, de 7 de febrer d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

D)
Rebuig de la presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 3791/02.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2003, fou rebutjada per 24 vots a favor, 30 en
contra i cap abstenció, la presa en consideració de la proposició
de llei de referència, integral de la joventut, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (BOPIB núm. 160, de 30 d'octubre del
2002).

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de febrer del 2003, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 242/03, de biblioteques de les Illes Balear s .
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 12 de març d'enguany, a les 14,00
hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT

Palma, a 19 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen de la Proposta de Reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears RGE núm.
2743/01.
A la Comissió de Reglament del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 27 de novembre del 2002, es procedí
a dictaminar la prop osta de referència, publicada en el BOPIB
núm. 98, de 15 de juny del 2001.

9. Aprovació del Projecte de llei de biblioteques de les Illes
Balears.

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de biblioteques de les Illes
Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
biblioteques de les Illes Balears, aprovat pel Govern."

Ordre de Publicació
B)
presentada

La Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 2002, examinà
la declaració d'incompatibilitats presentada per l'esmentada
diputat i acordà d'emetre l'informe pertinent al Ple de la Cambra,
conformement amb l'establert a l'article 21 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

que el Consell de Govern de les
Illes Balears , en sessió de dia 7 de
febrer del 2003, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

Havent examinat la proposta presentada pel conseller
d'Educació i Cultura, el Consell de Govern adopta l'acord
següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Examen de la declaració d'incompatibilitats
per l'Hble. Sra. Diputada Sebastiana Fullana i Fiol.

CERTIFICA

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 7 de febrer del 2003.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
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A)
PROJECTE DE LLEI DE BIBLIOTEQUES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La regulació d’un sistema bibliotecari propi de les Illes
Balears esdevé un element fonamental per establir les bases
necessàries per a la planificació, la creació, l’organització i la
coordinació de les biblioteques implantades a les Balears.
Parlam, per tant, d’una llei clau dins el desenvolupament
d’una marc normatiu cultural que, en aquests moments, és del
tot necessari a les nostres illes.
La llei promou un sentit ampli i contemporani de
biblioteques. Una biblioteca concebuda com a institució
cultural on es reuneix, s’inventaria, es cataloga i es difon un
fons bibliogràfic, fonogràfic i audiovisual amb finalitats
educatives, d’investigació, d’informació o de recreació. I,
també, una biblioteca concebuda com a espai que ofereix uns
serveis integrals: informatius, recreatius, socials i educatius.
Les Illes Balears, com a territori insular, revesteixen certes
particularitats d’organització i funcionament que es veuen
reflectides en la distribució de competències i en la
preeminència dels consells insulars com a govern de cadascuna
de les illes i dipositaris de les competències de patrimoni
històric. És per aquest motiu que el model que proposa aquesta
llei per al sistema bibliotecari de les Illes Balears és també
particular, és un model descentralitzat.
Aquesta diferent adscripció de competències fa del sistema
bibliotecari de les Illes Balears un sistema complex que intenta
mantenir l’equilibri entre la descentralització i la coordinació,
amb finalitats d’eficàcia per a la conservació i difusió del nostre
patrimoni bibliogràfic i el servei de lectura pública.
Cal fer menció, també, de dues qüestions avui d'importància
cabdal, el compromís amb el desenvolupament europeu i
internacional en l'àmbit bibliotecari, per la qual cosa en el
desenvolupament de la present Llei s’han d’anar assumint les
Pautes del Consell d'Europa i EBLIDA sobre legislació i
política bibliotecària a Europa (1998), com també les pautes
que periòdicament estableixen la UNESCO i altres organismes
europeus i internacionals sobre la informació, la cultura i,
concretament, sobre les biblioteques i la lectura pública.
Ens fixarem amb especial atenció en les recomanacions que
el Consell d'Europa fa sobre l'accés a les xarxes electròniques a
través de les biblioteques i el recent Manifest de la IFLA sobre
Internet (1 de maig de 2002).
La present llei de biblioteques de les Illes Balears estableix
i defineix, en el títol II, el Sistema de Biblioteques de les Illes
Balears, en què s’opta clarament per una organització
coordinada entre les diferents illes, però pròpia de cada una. El
patrimoni bibliogràfic té normalment com a nucli central la
biblioteca nacional, de la comunitat autònoma o biblioteca
central. En el cas de les Illes Balears no ha existit històricament
un únic centre receptor i custodi del patrimoni bibliogràfic, la
qual cosa, juntament amb el fet insular, ens duu a optar per un
model descentralitzat de biblioteca de les Illes Balears.

En conseqüència, es fixen uns sistemes insulars de
biblioteques adscrits a cada consell insular. Dins aquest
sistema apareix la Biblioteca Central Insular, que exercirà el
paper de cap de biblioteques amb tota una sèrie de funcions,
que es fixen al capítol II del títol II. Així mateix, la llei compta
amb les xarxes insulars de biblioteques i els centres
coordinadors, existents en aquests moments, i els integra dins
el sistema de lectura pública.
En el títol III s’estableixen el procediment i els requisits per
al reconeixement de les biblioteques i de les colAleccions i per a
la seva integració dins els sistemes insulars.
En el títol IV es marquen els principis d’actuació de les
administracions públiques, la política bibliotecària, els registres
com a instruments de gestió i control i el règim de personal.
El patrimoni bibliogràfic ve fixat en el títol V, d’acord amb la
definició que ja dicta la Llei de patrimoni històric de les Illes
Balears. És en aquest títol on s’especifica la gestió d’aquest
patrimoni, els dipòsits, l’obligació de conservació, etc. Es crea,
també, el Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears, que esdevé
una eina essencial perquè, per primer cop, agrupa els fons
bibliogràfics de les tres illes en un sol catàleg, cosa que
permetrà la unificació de la informació sobre el patrimoni
bibliogràfic de les Illes Balears i l’accés als fons i potenciarà el
préstec interbibliotecari.
Els òrgans tècnics i de coordinació entre les diferents illes
-Junta Interinsular de Biblioteques, comissions tècniques
insulars i interinsulars- apareixen en el títol VI com a peça clau
per a un correcte funcionament de tot el sistema.
Finalment, cal destacar el títol VIII, que marca i delimita les
competències de cada una de les administracions públiques.
La llei finalitza amb el règim d’infraccions i sancions, títol
IX, i les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i
finals que fixen, dins l’ordenament jurídic, la present llei i
integren la normativa existent.
TÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1
Objecte de la llei
Constitueixen l’objecte d’aquesta llei:
a) L’establiment de les bases i les estructures fonamentals
necessàries per a la planificació, la creació, l’organització, el
funcionament i la coordinació del Sistema Bibliotecari de les
Illes Balears.
b) L’ordenació del Sistema Bibliotecari, basat en sistemes
insulars i dirigit pels principis de coordinació i de colAlaboració.
c) L’establiment d’un marc normatiu adient per a la creació, el
reconeixement i la gestió de les biblioteques i les colAleccions
establertes a les Illes Balears.
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d) La garantia del dret de tots els ciutadans d’accedir en
condicions d’igualtat a la lectura, a la informació pública i a les
noves tecnologies.
e) La protecció, la conservació, l’enriquiment, el foment, la
investigació i la difusió del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears.
f) L’especial promoció de la difusió no sols de les obres
editades o produïdes a les Illes Balears, sinó també de les
relacionades per qualsevol motiu amb el seu territori i les que
estiguin editades en llengua catalana.
Article 2
Concepte de biblioteca
1. Als efectes d’aquesta llei, entenem per biblioteques les
institucions culturals on es reuneixen, conserven, seleccionen,
inventarien, cataloguen, classifiquen i difonen conjunts o
colAleccions de llibres, fullets, publicacions periòdiques,
documentació gràfica, manuscrits, enregistraments sonors,
visuals i informàtics i d’altres materials bibliogràfics o
reproduïts en qualsevol suport, actual o futur, per a l’ús en sala
pública o mitjançant préstec temporal, amb fins educatius,
d’investigació, d’informació, de recreació o de cultura.
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els correspongui i estaran sotmeses a la inspecció, tutela i
coordinació de les administracions competents amb la finalitat
de garantir el seu correcte funcionament i la prestació gratuïta
dels serveis bibliotecaris.
TÍTOL II
DEL SISTEMA DE BIBLIOTEQUES DE LES ILLES
BALEARS
Capítol I
Del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears
Article 5
Definició
El Sistema Bibliotecari de les Illes Balears és el conjunt
organitzat de serveis bibliotecaris de les Illes Balears. Atesa la
particularitat dels territoris insulars, les Illes Balears opten per
un sistema descentralitzat de gestió del Sistema Bibliotecari,
que cal combinar amb procediments de coordinació i
cooperació per utilitzar criteris unitaris.
Article 6
Estructura
Integren el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears:

2. Les biblioteques podran ser: públiques, d’interès públic i
privades.

a) Les biblioteques públiques.

a) Biblioteca pública: és la creada i sostinguda per organismes
públics, amb la finalitat d’oferir un servei públic.
b) Biblioteca d’interès públic: és la creada per persones físiques
o jurídiques de caràcter privat que ofereixen un servei públic.
c) Biblioteca privada: és aquella els propietaris de la qual,
persones físiques o jurídiques, pertanyen a l’àmbit privat, amb
accés d’ús restringit.

b) Les biblioteques d’interès públic.

Article 3
Concepte de colAlecció

d) Les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari.

c) Les biblioteques i colAleccions d’interès especial que
solAlicitin i obtenguin la integració en el sistema insular que els
correspongui, subscrivint un conveni de caràcter administratiu
pel qual es comprometin a assumir les obligacions que es
derivin de la participació.

e) Les biblioteques universitàries.
Són colAleccions, als efectes d’aquesta llei, qualssevol fons
d’interès especial que no tenguin el tractament biblioteconòmic
que estableix l’article 2.
Article 4
Àmbit d’aplicació

f) Les biblioteques especialitzades.
Aquestes biblioteques quedaran incloses dins el sistema
insular de biblioteques que els correspongui territorialment.

1. Queden compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

Article 7
Les biblioteques públiques

a) Les biblioteques o colAleccions de titularitat pública, o les de
titularitat privada que prestin un servei públic.
b) Les biblioteques o colAleccions de titularitat privada que,
mitjançant un conveni entre alguna administració pública i els
seus propietaris, siguin accessibles a un ús públic general o
restringit.

1. Es consideren biblioteques públiques les biblioteques que
disposen d’un fons general, ofereixen un ampli ventall de
serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social
i són accessibles a tots els ciutadans, tant al conjunt del públic
en general com a determinats grups d’usuaris, amb
independència de la seva titularitat.

2. Els preceptes d’aquesta llei són aplicables a les biblioteques
de titularitat estatal ubicades al territori de les Illes Balears,
sense perjudici de la legislació estatal.

2. Les biblioteques públiques compliran les següents funcions:

3. Les biblioteques i colAleccions compreses en aquest article
quedaran integrades en el sistema insular de biblioteques que

a) Crear i fomentar els hàbits de lectura entre els infants des
dels primers anys.
b) Donar suport tant a la formació individual i a la formació
autodidacta com a la formació acadèmica en tots els nivells.
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c) Donar oportunitats per al desenvolupament personal i
creatiu.
d) Estimular la imaginació i la creativitat.
e) Fomentar el coneixement del llegat cultural i la valoració de
les arts, els descobriments científics i les innovacions.
f) Facilitar l’accés a les expressions culturals de totes les
manifestacions artístiques.
g) Encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat
cultural.
h) Donar suport a la tradició oral.
i) Garantir l’accés dels ciutadans a tota mena d’informació de la
comunitat.
j) Proveir de serveis informàtics adients les empreses, les
associacions i els grups d’interès d’àmbit local.
k) Facilitar l’aprenentatge de l’ús de la informació i dels mitjans
informàtics per accedir-hi.
l) Potenciar les activitats i els programes d’alfabetització pe r a
totes les edats, participar-hi, i iniciar aquestes activitats quan
sigui necessari.

i subministrant informació detallada sobre matèries d’un camp
concret.

Article 8
Les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari

Els sistemes insulars de biblioteques adscrits al consell
insular corresponent són el conjunt organitzat de biblioteques
i colAleccions, reconegudes com a tals d’acord amb aquesta llei,
que solAlicitin i obtenguin la inclusió en el sistema insular que
els correspongui territorialment, amb la finalitat de prestar un
servei públic bibliotecari ordenat.

1. Tots els centres d’ensenyament no universitari disposaran
d’una biblioteca escolar, com a part integrant de l’ensenyament
i com a mesura de desenvolupament dels itineraris curriculars.
La biblioteca complirà funcions pedagògiques i facilitarà l’accés
a la cultura.
2. El finançament de les biblioteques dels centres públics
d’ensenyament no universitari dependrà de la conselleria del
Govern de les Illes Balears competent en matèria d’educació,
que pot establir convenis amb els consells insulars i els
ajuntaments per gestionar-les i integrar-les en els sistemes
insulars de biblioteques.
3. Reglamentàriament es disposaran l’organització i el
funcionament del sistema de biblioteca escolar, com també les
necessitats mínimes de locals, fons, personal i serveis.
Article 9
Les biblioteques universitàries
1. Tots els centres universitaris ubicats a les Illes Balears i les
extensions universitàries o delegacions del seu territori han de
comptar amb una biblioteca amb les instalAlacions, els fons, el
personal i l’equipament suficients per atendre les necessitats
del colAlectiu universitari.
2. Els registres dels fons de les biblioteques universitàries o les
delegacions estaran inclosos en el Catàleg Bibliogràfic de les
Illes Balears. Per a la gestió d’aquestes biblioteques es poden
establir convenis amb els consells insulars, els ajuntaments o
institucions privades.
Article 10
Les biblioteques especialitzades
1. Són biblioteques especialitzades les que contribueixen a la
investigació al servei d’entitats públiques o privades de
caràcter restringit, atenent una comunitat específica d’usuaris

2. En funció de la naturalesa específica d’aquestes biblioteques,
podran tenir un reglament establert per la institució a la qual
serveixen que en defineixi les funcions i el funcionament, sense
perjudici de les disposicions d'aquesta llei que les afectin.
3. Les empreses, entitats i administracions públiques seran
responsables de l’organització dels seus fons bibliogràfics.
Reglamentàriament s’establiran els requisits mínims que hauran
de complir per ser considerades biblioteques o colAleccions en
el marc d’aquesta llei.
Capítol II
Dels sistemes insulars de biblioteques
Article 11
Definició

Article 12
Estructura
Sense perjudici de la possible integració dins altres sistemes
de biblioteques i/o xarxes, estructuraran el Sistema Insular de
Biblioteques:
a) La Biblioteca Central Insular.
b) El Sistema de Lectura Pública.
c) Totes les altres biblioteques del territori insular corresponent
que solAlicitin i obtinguin la seva integració en el sistema.
d) El Centre Coordinador de Biblioteques.
Article 13
La Biblioteca Central Insular
1. El consell insular corresponent designarà la Biblioteca
Central Insular, que serà l’encarregada de formar i mantenir la
major colAlecció bibliogràfica de fons relacionats amb l’illa.
2. La Biblioteca Central Insular es responsabilitzarà de reunir,
conservar i difondre una colAlecció tan àmplia com sigui
possible de tot tipus de materials bibliogràfics i informatius
produïts en el seu àmbit territorial, que tractin sobre qualsevol
aspecte d’aquest àmbit o que hagin estat elaborats per autors
illencs o en relació amb l’illa, o amb el conjunt de les Illes.
3. La Biblioteca Central Insular formarà colAleccions de material
de difícil adquisició per part de la resta de biblioteques de l’illa
i facilitarà el préstec interbibliotecari.
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4. La Biblioteca Central Insular serà receptora del dipòsit legal
de cada territori insular.
5. La Biblioteca Central Insular serà la capçalera del sistema de
lectura pública corresponent.
Capítol III
Del Sistema de Lectura Pública
Article 14
Definició
1. El Sistema de Lectura Pública és el conjunt organitzat de
serveis de biblioteques públiques de cada illa que s’estructuren
en la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, la Xarxa de
Biblioteques de Menorca i la Xarxa de Biblioteques d’Eivissa i
Formentera.
2. Cada xarxa es regirà per la normativa aprovada per l’òrgan
competent del respectiu consell insular, previ informe de la
comissió tècnica Insular corresponent.
Article 15
Composició
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j) Tractament de fons duplicats.
k) Programació de la promoció de la lectura.
TÍTOL III
DEL RECONEIXEMENT DE LES BIBLIOTEQUES I LES
COLALECCIONS
Capítol I
Procediment de reconeixement
Article 17
Procediment de reconeixement com a biblioteca o colAlecció
1. El reconeixement de biblioteques i colAleccions requerirà el
corresponent procediment regulat en aquesta llei, que serà
iniciat, d’ofici o a instància de part interessada, pel consell
insular corresponent.
2. La decisió de no iniciació del procediment ha de ser
motivada.
3. El consell insular corresponent per a la iniciació del
p rocediment pot, abans d’acordar-la, recaptar dels particulars
o de qualsevol organisme públic o privat la informació
necessària, que s’ha d’emetre en el termini màxim d’un mes.

Integren el Sistema de Lectura Pública:
a) Totes les biblioteques públiques de titularitat pública,
estiguin o no integrades en les corresponents xarxes insulars
existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
b) Les biblioteques públiques de titularitat privada que es
vulguin integrar mitjançant un conveni amb el consell insular
corresponent.
Article 16
Centres coordinadors de biblioteques
1. Els centres coordinadors de biblioteques són els serveis que
organitza cada consell insular per prestar assistència,
assessorament, suport tècnic i cooperació a les biblioteques del
Sistema Insular de Biblioteques.
2. Els centres presten, com a mínim, els serveis següents:
Al conjunt de biblioteques del Sistema Insular:
a) Coordinació dels serveis bibliotecaris insulars.
b) Suport tècnic a les biblioteques.
c) Coordinació de les tasques relacionades amb el Catàleg
Bibliogràfic de les Illes Balears.
d) Organització dels cursos de formació continuada per al
personal.
e) Promoció de les biblioteques.
f) Coordinació del préstec interbibliotecari.

4. L’acord d’incoació del procediment ha d’incloure
descripció dels fons que integren la biblioteca o la colAlecció.

una

Article 18
Notificació de la iniciació del procediment de reconeixement
L’acord d’incoació del procediment de reconeixement s’ha
de notificar als interessats, a l’ajuntament on estigui ubicada la
biblioteca o colAlecció que es pretengui reconèixer i al Govern
de les Illes Balears.
Article 19
Contingut de l’expedient de reconeixement
1. A l’expedient de reconeixement hi constarà:
a) Informe favorable de la Comissió Tècnica Insular de
Biblioteques.
b) Informe tècnic sobre les característiques dels fons de la
biblioteca o colAlecció que es pretengui reconèixer, com també
del lloc on estigui ubicada.
2. A requeriment de l’òrgan instructor, el propietari, el titular de
drets reals, el posseïdor i l’ajuntament estaran obligats a
facilitar l’examen dels fons i la documentació que hagi de ser
tinguda en compte en la resolució.
3. Serà preceptiva l’audiència als interessats i a l’ajuntament on
s’ubiqui la biblioteca o colAlecció que s’hagi de reconèixer.

A les biblioteques del Sistema de Lectura Pública, a més
dels relacionats anteriorment:

Article 20
Fi del procediment de reconeixement

g) Adquisició dels fons.
h) Proveïment de catalogació centralitzada.
i) Elaboració del Catàleg ColAlectiu de la Lectura Pública.

1. El reconeixement com a biblioteca o colAlecció s’ha d’acordar
per resolució de l’òrgan competent del consell insular
corresponent, inclourà la descripció dels elements per
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identificar-la i ha de contenir almenys les actuacions a què es
refereix l’article 18.4 d’aquesta llei. La resolució que posi fi al
procediment de reconeixement ha de fer una menció especial als
objectius de la biblioteca o colAlecció reconeguda, i inclourà la
denominació pública que s'autoritza.
2. El reconeixement s’ha de notificar als interessats, a
l’ajuntament on estigui ubicada la biblioteca o colAlecció i al
Govern de les Illes Balears, i es publicarà en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
3. Per deixar sense efecte el reconeixement, cal seguir el
procediment regulat en aquest capítol.

a) La condició de beneficiari preferent en les actuacions
públiques relatives a biblioteques.
b) La participació en les activitats de formació continuada per
al personal de biblioteques que organitzin o promoguin les
administracions públiques.
c) L’accés als serveis de suport dels centres coordinadors de
biblioteques.
d) L’ús de la denominació pública que s’ha autoritzat.
TÍTOL IV
DELS PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Capítol I
De la política bibliotecària

Capítol II
Requisits per al reconeixement
Article 21
Reconeixement de les biblioteques i colAleccions
Per al reconeixement als efectes prevists en aquesta llei, les
biblioteques han de reunir, com a mínim, els requisits següents:
a) Adequar-se al Mapa de Lectura Pública pel que fa a fons,
equipament, personal i serveis en funció de cada tipus de
biblioteca.
b) Pressupost que garanteixi el seu funcionament.
c) Disposició ordenada dels fons.
d) Compromís d’introducció dels registres del catàleg de la
biblioteca en el Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears.

Article 24
Criteris generals
L’acció de les administracions públiques per al foment i
millora de les biblioteques i colAleccions es regirà pels criteris
següents:
a) S’impulsarà la màxima coordinació de totes les biblioteques
integrades en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears,
afavorint la complementarietat dels seus fons i activitats i
l’eficiència del Sistema per al foment general de la lectura i la
investigació.
b) Es posarà una atenció especial a garantir l’accés de tots els
ciutadans a la lectura i a la informació pública en condicions
d’igualtat.

e) Mesures de seguretat adequades i suficients per a la
conservació dels fons.

c) L’Administració promourà i estimularà la producció i difusió
de les accions que serveixin per conèixer i divulgar més bé les
biblioteques de les Illes Balears.

f) L’acceptació expressa de la llei i de la resta de normatives
vigents en matèria de biblioteques.

d) S’impulsarà la cooperació amb els municipis i entre aquests
per afavorir en el seu àmbit els objectius d’aquesta llei.

Capítol III
De la integració en el Sistema Insular de Biblioteques

e) Es fomentarà la implicació de les biblioteques en la vida
cultural del seu àmbit territorial.

Article 22
De la integració directa.
El reconeixement d’una biblioteca o colAlecció suposarà la
integració directa en el sistema insular de biblioteques que
correspongui i l’assentament automàtic en el Registre Insular
de Biblioteques.
Article 23
Condicions i efectes de la integració
1. Totes les biblioteques integrades en el sistema insular de
biblioteques corresponent ajustaran el seu funcionament a les
disposicions reglamentàries dictades pels consells insulars i el
Govern de les Illes Balears.
2. La integració d’una biblioteca en el Sistema Insular de
Biblioteques implica els següents drets i deures:

f) S’afavorirà l’activitat de les associacions, fundacions i
entitats que tenguin per objectiu donar suport a les
biblioteques i colAleccions.
g) La gestió de les biblioteques incloses en aquesta llei
s’articularà preferentment en colAlaboració amb institucions
docents i d’investigació o amb entitats que per les seves
activitats o finalitats tenguin relació amb aquests centres.
h) S’impulsaran les activitats educatives en cooperació amb les
biblioteques, incloent aquest àmbit específic en els dissenys
curriculars en tots els nivells educatius.
i) S’impulsarà especialment la difusió de les obres editades o
produïdes a les Illes Balears, les relacionades per qualsevol
motiu amb el seu territori i les que estiguin editades en llengua
catalana.

BOPIB núm. 174 - 21 de febrer del 2003
Article 25
Règim d’utilització i principi de gratuïtat
1. El règim i horaris d’utilització pública de les biblioteques i
colAleccions integrants del Sistema seran els que estableixi el
Mapa de Lectura Pública.
2. L'accés a la seu de la biblioteca o colAlecció i els serveis que
presta han de ser sempre gratuïts. No obstant això, pot
establir-se el pagament dels següents serveis, que suposen una
despesa addicional:
a) Préstec interbibliotecari quan generi despeses especials.
b) Reprografia.
3. La prestació dels serveis bàsics s’adaptarà a les peculiaritats
de les diferents tipologies de biblioteca.
4. Per raons de conservació, es pot limitar l’accés a una part del
fons integrant de la biblioteca o colAlecció, com també el
préstec. Aquesta limitació haurà d’estar sempre justificada.
5. Els usuaris han de respectar en tot moment les condicions
normals de treball dels altres usuaris i del personal de la
biblioteca, i utilitzar degudament els fons i instalAlacions del
centre. L’incompliment d’aquestes obligacions pot produir la
suspensió de la condició d’usuari de tots els serveis de la
biblioteca on s’hagi comès la infracció, i fins i tot de totes les
biblioteques i colAleccions integrades en el Sistema.
6. Es garantirà l'accés a tots els fons de les biblioteques i
colAleccions integrants del Sistema segons les condicions que
estableixi el Mapa de Lectura Pública i els reglaments
corresponents.
Article 26
Accés a les noves tecnologies
Les biblioteques públiques de les Illes Balears disposaran
en el centre d’un servei d’accés lliure a les noves tecnologies
de la informació.
Article 27
Mapa de Lectura Pública de les Illes Balears
1. La Conselleria del Govern de les Illes Balears competent en
matèria de cultura tindrà actualitzat el M apa de Lectura Pública
de les Illes Balears, integrat pels mapes de lectura pública que
elaborarà cada consell insular, en els quals es recolliran les
necessitats de la lectura pública i s’establirà el tipus de serveis
que correspon a cada biblioteca.
2. El Mapa de Lectura Pública definirà el tipus dels centres
bibliotecaris necessaris a cada població i també les seves
funcions, partint de la realitat existent, i establirà uns mínims pel
que fa a fons bibliogràfic, personal, equipament, superfície i
manteniment de cada biblioteca.
3. El Mapa de Lectura Pública de les Illes Balears serà aprovat
per la Junta Interinsular de Biblioteques.
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4. Les inversions que duguin a terme les diferents
administracions públiques en equipaments bibliotecaris i la
contractació de personal s’hauran d’ajustar a les necessitats i
als criteris establerts en el Mapa de Lectura Pública.
5. L’elaboració del Mapa de Lectura Pública ha de tenir com a
criteris preeminents:
a) Les recomanacions, directrius i normes emanades
d’organismes internacionals relacionats amb les biblioteques i
la lectura pública.
b) Definir uns paràmetres de nivell suficient i a la vegada
assumibles, tenint en compte la realitat de la comunitat.
c) Establir les bases per aconseguir un sistema bibliotecari
coherent i operatiu.
d) Convertir-se en un marc de referència objectiu i obligat per
a les actuacions de les administracions públiques.
Capítol II
Dels instruments de gestió i control
Article 28
Registre Insular de Biblioteques i ColAleccions
1. Es crea, adscrit a cada un dels consells insulars, el Registre
Insular de Biblioteques i ColAleccions, que serà l’inventari
oficial d'aquestes entitats a cada illa.
2. Reglamentàriament es disposarà l'organització i el
funcionament de l’esmentat Registre i la seva ordenació i
gestió.
Article 29
Registre General de Biblioteques i ColAleccions
1. Es crea, adscrit a la conselleria competent en matèria de
cultura del Govern de les Illes Balears, el Registre General de
Biblioteques i ColAleccions, que estarà integrat pels registres
insulars esmentats en l’article anterior.
2. Reglamentàriament es disposarà l'organització i el
funcionament de l’esmentat registre i la seva ordenació i gestió.
Capítol III
Del personal de les biblioteques
Article 30
Règim de personal
1. Les biblioteques integrades en el Sistema tindran el personal
suficient amb la qualificació, el nivell tècnic i les capacitats
adequades que exigeixin les funcions que tengui assignades
d’acord amb el Mapa de Lectura Pública i els reglaments
corresponents.
2. Les administracions vetlaran per la formació continuada i el
reciclatge professional del personal de les biblioteques
adscrites al Sistema, organitzant cursos i facilitant-hi
l’assistència.
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TÍTOL V
DEL PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC DE LES ILLES
BALEARS
Capítol I
Concepte i gestió

Article 31
Concepte

2. Els registres de patrimoni bibliogràfic s’inclouran dins el
Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears, que podran ser
consultats de forma independent a la resta del catàleg.
Posteriorment es remetran els registres a la Biblioteca Nacional
perquè siguin inclosos dins el Catàleg ColAlectiu de Patrimoni
Bibliogràfic Espanyol.
Capítol II
Dipòsit del patrimoni bibliogràfic

D'acord amb el que estableix la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears:

Article 35
Dipòsits bibliogràfics

1. Formen part del patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears les
biblioteques i colAleccions bibliogràfiques de titularitat pública
i les obres literàries, històriques, científiques o artístiques de
caràcter unitari o seriat, en escriptura manuscrita o impreses, de
les quals no consta l'existència, almenys, de tres exemplars en
les biblioteques o en els serveis públics ubicats a les Illes
Balears, editades dins el seu àmbit o fora d'aquest i que són
d'interès cultural per al poble de les Illes Balears.

1. Amb la intenció de preservar i conservar en les millors
condicions el patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears, les
biblioteques dels sistemes insulars poden ser receptores,
d’acord amb la seva capacitat de custòdia, dels dipòsits de
béns bibliogràfics afins als seus continguts que les
administracions competents disposin mitjançant la
corresponent resolució administrativa.

2. Integren, així mateix, el patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears els exemplars que són producte d'edicions de pelAlícules
cinematogràfiques, discs, fotografies, materials audiovisuals i
altres de semblants, sigui quin sigui el seu suport material, dels
quals no consta l'existència, almenys, de tres exemplars en els
serveis públics ubicats a les Illes Balears, o d'un, en el cas de
pelAlícules cinematogràfiques que siguin d'interès cultural.
3. Igualment, formen part del patrimoni bibliogràfic de les Illes
Balears les obres de més de cent anys d'antiguitat i les obres
manuscrites, com també els fons bibliogràfics que, per la seva
singularitat, unitat temàtica o rellevància, siguin establerts per
reglament o per la seva regulació específica.
Article 32
Dipòsit Legal
1. El Dipòsit Legal és el principal sistema d’adquisició del
patrimoni bibliogràfic corrent i té com a finalitat conservar-lo.
2. La Biblioteca Central Insular serà la receptora del dipòsit legal
de cada territori insular.
Article 33
ColAlecció local de les biblioteques públiques municipals
Totes les biblioteques públiques municipals comptaran amb
una secció de colAlecció local que recollirà, com a mínim, llibres,
fullets i audiovisuals referits a la seva població. Aquesta secció
forma part del patrimoni bibliogràfic i no pot ser objecte
d’esporgada.
Article 34
Catàleg ColAlectiu del Patrimoni Bibliogràfic de les Illes
Balears
1. Cada consell insular vetlarà per la catalogació del patrimoni
bibliogràfic insular.

2. Respecte dels béns esmentats anteriorment , les biblioteques
receptores seran seleccionades tenint en compte les
circumstàncies que facin possible, a més de les mesures de
conservació i seguretat adequades, una funció difusora i
científica més bona, sense perjudici de l’aplicació d’altres
criteris derivats de l’ordenació bibliogràfica.
3. Aquests dipòsits suposaran la revisió del Registre de
Biblioteques i ColAleccions.
Article 36
Dipòsit forçós de fons bibliogràfics
1. Quan en una biblioteca o colAlecció integrada en el Sistema
Bibliotecari de les Illes Balears no es donin les condicions
adequades per al correcte manteniment del fons consignat en
el Registre com a patrimoni bibliogràfic, l’administració
competent, prèvia audiència del titular de la biblioteca o
colAlecció, podrà, mitjançant una resolució motivada, ordenar el
dipòsit dels fons objecte de patrimoni bibliogràfic en altres
biblioteques fins que desapareguin les causes que motivin
aquesta decisió.
2. En cas de clausura d’un centre dels integrants en els
sistemes insulars, l’administració competent podrà disposar,
d’acord amb el seu titular, que els fons del centre clausurat
siguin diposit ats en una altra biblioteca la naturalesa de la qual
sigui adient per al dipòsit dels béns del centre clausurat.
Capítol III
Conservació i esporgada
Article 37
Digitalització i microfilmació
Els consells insulars promouran programes per a la
digitalització i/o microfilmació del patrimoni bibliogràfic de les
Illes Balears, o qualsevol altra tècnica futura amb capacitat
demostrada per a la conservació i la difusió del patrimoni en
òptimes condicions.
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Article 38
Esporgada dels fons
1. En el Registre de Biblioteques i ColAleccions constarà
clarament, en cada cas, aquella documentació que forma part
del patrimoni bibliogràfic i que per tant no pot ser objecte
d’esporgada. Aquesta declaració es pot fer de forma genèrica
de parts homogènies del fons.
2. Les biblioteques integrades en el Sistema Bibliotecari de les
Illes Balears poden fer esporgades de fons segons els criteris
tècnics que s’estableixin en el si de la Comissió Tècnica
Interinsular de Biblioteques, sense que aquest fet afecti el
patrimoni bibliogràfic de les Illes Balears.
TÍTOL VI
DE LA JUNTA INTERINSULAR DE BIBLIOTEQUES I DE
LES COMISSIONS TÈCNIQUES
Article 39
La Junta Interinsular
1. Es crea la Junta Interinsular de Biblioteques per facilitar
l'intercanvi d'informació i la coordinació entre els sistemes
insulars i el Govern de les Illes Balears, amb l'objectiu de
coordinar entre ells els criteris de les biblioteques de cada una
de les illes, els programes d'actuació i les mesures de foment i
l’aprovació del Mapa de Lectura Pública de les Illes Balears,
com també per exercir la resta de funcions que s'estableixin
reglamentàriament.
2. La Junta Interinsular estarà integrada pels membres següents:
a) El president, que serà el conseller en matèria de cultura del
Govern de les Illes Balears.
b) Quatre vocals: els tres consellers insulars competents en
matèria de cultura, i un vocal que nomenarà el conseller en
matèria de cultura del Govern de les Illes Balears.
3. La Junta Interinsular de Biblioteques es reunirà, com a mínim,
una vegada a l'any o quan ho solAliciti una de les institucions
representades o ho determini el seu president. A les reunions
hi poden assistir, amb veu i sense vot, els assessors que es
cregui convenient.
4. Seran òrgans consultius de la Junta Interinsular de
Biblioteques, la Universitat de les Illes Balears i l’associació
professional de bibliotecaris més representativa a les Illes
Balears.
5. La Junta Interinsular de Biblioteques pot crear les comissions
tècniques adients per tractar temes de caràcter general o
específic. Les funcions i la composició de les comissions
s'establiran reglamentàriament.
6. La Junta Interinsular de Biblioteques elaborarà i aprovarà el
seu reglament d'organització i funcionament.
Article 40
Comissió Tècnica Interinsular de Biblioteques

4363

1. La Junta crearà la Comissió Tècnica Interinsular de
Biblioteques. La Comissió Tècnica Interinsular de Biblioteques
és l’òrgan assessor i consultiu del Govern de les Illes Balears
en les matèries objecte d’aquesta llei. Com a òrgan permanent
es responsabilitzarà dels assumptes tècnics que afecten el
conjunt del Sistema de Biblioteques de les Illes Balears i
permetrà l’homogeneïtzació dels criteris tècnics en els aspectes
següents:
a) Informar sobre els projectes de disposicions generals en
matèria de biblioteques i serveis bibliotecaris.
b) Establir els criteris tècnics per a l’aplicació o adaptació de la
normativa internacional en matèria de biblioteques i per a la
coordinació del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.
c) Establir els criteris tècnics de l’esporgada dels fons de les
biblioteques.
d) Vetlar per la unitat del catàleg colAlectiu de les Illes Balears.
e) Regular el préstec interbibliotecari.
f) Qualsevol altra competència que impliqui el conjunt del
Sistema de Biblioteques de les Illes Balears.
2. La Comissió Tècnica estarà integrada per un representant
nomenat per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears, un representant de cadascuna de les
comissions tècniques insulars, nomenat per cada consell
insular d’entre els seus membres, i un representant de la
Universitat de les Illes Balears.
Article 41
Comissió Tècnica Insular de Biblioteques
1. Cada consell insular crearà la Comissió Tècnica Insular de
Biblioteques, que es constituirà com a òrgan consultiu en
matèria de biblioteques i colAleccions a cada una de les illes.
2. Les funcions de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques
consistiran a:
a) Ser l’òrgan tècnic de consulta en matèria de biblioteques i
responsable d’emetre dictamen previ a l’aprovació del Mapa de
Lectura Pública.
b) Emetre dictamen sobre el reconeixement de les biblioteques
i colAleccions, i la seva integració en el Sistema.
c) Emetre dictamen sobre la revocació de la condició de
biblioteca o colAlecció integrada en el Sistema.
d) Emetre dictamen sobre les normes o reglaments que regiran
els sistemes insulars o part d’aquests.
e) Totes les altres que, per norma legal o reglamentària, li siguin
atribuïdes.
3. Reglamentàriament, es determinaran les normes de
funcionament intern i la composició de cada una de les
comissions tècniques insulars de biblioteques.
TÍTOL VII
DEL RÈGIM D’ADQUISICIÓ PREFERENT I
D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA
Article 42
Drets de tempteig i de retracte
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1. L'autoritat competent pot exercir el dret de tempteig i retracte
respecte dels fons de les biblioteques i colAleccions integrades
en el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears, en cas de
transmissió onerosa de la propietat o de qualsevol dret real.

i) Totes les altres funcions que li atribueixin expressament
aquesta llei i la resta de la legislació vigent.
Article 45
Dels consells insulars

2. Aquests drets s'han d'exercir en els termes fixats a la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes
Balears.

Correspon als consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, en el seu àmbit d'actuació respectiu:

Article 43
Expropiació per interès social

a) La gestió de les biblioteques i colAleccions, en cas de
titularitat pròpia.

Es consideren causes d'interès social, a l'efecte de
l'expropiació dels béns a què es refereix aquest títol per part
dels consells insulars competents i, subsidiàriament, per part
del Govern de les Illes Balears, l'incompliment greu per part dels
propietaris o titulars de drets reals de les obligacions referents
a la conservació, manteniment i custòdia, com també les
disposicions sense autorització de l'administració competent
quan aquesta sigui preceptiva, en cas que les esmentades
disposicions posin aquests béns en perill de deteriorament,
pèrdua o destrucció.

b) La iniciació, la incoació, la instrucció i la resolució dels
procediments de reconeixement de biblioteques i colAleccions.

TÍTOL VIII
DE LES COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

c) La designació de la Biblioteca Central Insular en el seu àmbit
territorial.
d) La creació i gestió del Sistema Insular de Biblioteques de
cada una de les illes.
e) La creació de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques
com a òrgan assessor en matèria de biblioteques.
f) Suport tècnic i econòmic a les biblioteques integrades en el
Sistema.

Article 44
De la comunitat autònoma de les Illes Balears

g) La integració d'una biblioteca o colAlecció en el sistema
insular respectiu.

Correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a través de la conselleria competent en la
matèria:

h) La creació i la gestió del Registre Insular de Biblioteques i les
comunicacions amb el Registre General de Biblioteques de les
Illes Balears.

a) La coordinació dels sistemes insulars de biblioteques, sense
perjudici de les mesures que corresponguin a altres
administracions.

i) L'autorització de les sortides temporals de fons objecte del
patrimoni bibliogràfic.
j) El foment de la lectura.

b) La gestió i execució de les competències pròpies del Registre
General de Biblioteques i ColAleccions de les Illes Balears.

k) El foment de la formació continuada del personal bibliotecari.

c) La convocatòria i presidència de la Junta Interinsular de
Biblioteques.

l) La vigilància en el compliment dels deures establerts per
aquesta llei.

d) La projecció exterior de les biblioteques de les Illes Balears.

m) L'exercici, amb caràcter principal, dels drets de tempteig i de
retracte en el cas d'alienacions de fons de biblioteques o
colAleccions pertanyents al Sistema.

e) La difusió entre el món educatiu de les biblioteques, els seus
fons i la seva significació i el foment de la lectura.
f) L'exercici de la potestat reglamentària normativa en matèria de
biblioteques, sense perjudici de la potestat d'autoorganització
dels consells insulars.
g) L'exercici amb caràcter subsidiari dels drets de tempteig i
retracte, en cas que no ho facin els consells insulars, en els
supòsits d'alienació de béns declarats d'interès cultural,
catalogats o inclosos a l'Inventari General de l'Estat, tal com
estableix la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears.

n) L'exercici de la potestat
d'aquesta llei.

sancionadora, en els termes

o) La resta de funcions executives i de gestió en matèria de
biblioteques no atribuïdes expressament per aquesta o altres
lleis a qualsevol altra administració pública.
Article 46
Dels ajuntaments
Correspon als ajuntaments de les Illes Balears:

h) Les relacions i la colAlaboració amb l'Administració general
de l'Estat i d'altres ens públics per a l'execució d'actuacions en
matèria de biblioteques.

a) Crear, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat
municipal d’acord amb les normes establertes per aquesta llei
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i pels posteriors reglaments de desenvolupament, i d’acord amb
el Mapa de Lectura Pública de les Illes Balears.
b) Coordinar les biblioteques públiques ubicades en el seu
municipi.
c) Fomentar les activitats culturals pròpies de les biblioteques.
d) Informar sobre la creació de noves biblioteques, fins i tot
quan no siguin de titularitat municipal, ubicades en el seu terme
municipal.
e) El dret d'intervenir en totes les actuacions i procediments
d'altres administracions públiques en matèria de biblioteques
que es refereixin a béns ubicats en els termes municipals
respectius.

c) La manca d'impressió de les dades d'identificació del dipòsit
legal en els documents, de la qual serà responsable subsidiari
l'editor del document.
5. Les infraccions sobre la deficient utilització dels serveis que
no afecti directament el patrimoni seran desenvolupades en els
respectius reglaments de funcionament dels sistemes insulars
de biblioteques.
Article 48
Desenvolupament de disposicions
El Govern de les Illes Balears pot desenvolupar
reglamentàriament les disposicions d’aquest capítol, sense
introduir noves infraccions ni alterar la naturalesa de les que la
llei preveu, per identificar de manera més precisa les conductes
mereixedores de sanció.

f) Disposar d'un servei de lectura pública en els nuclis de
població superior a 2.000 habitants.
g) Disposar de l’equipament informàtic necessari per assegurar
l’accés dels usuaris a les noves tecnologies.
h) Exercir la resta de funcions executives que els atribueix
expressament aquesta llei.
TÍTOL IX
DEL RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS
Capítol I
Infraccions
Article 47
Classificació de les infraccions
1. Les infraccions es classifiquen en: molt greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus les accions o omissions que
vulnerant les prescripcions establertes en aquesta llei impliquin
danys irreparables o la pèrdua total dels fons de les
biblioteques o colAleccions reconegudes en aquesta llei.
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Capítol II
Sancions
Article 49
Classificació de les sancions
1. Les infraccions a què es refereix aquest títol, sempre que els
danys causats puguin ser valorats econòmicament o el
responsable n'obtengui un benefici econòmic, se sancionaran
amb una multa d'entre una i quatre vegades el valor del dany o
del benefici.
2. En la resta de casos, s'imposaran les sancions següents:
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb mult es de fins
a tres mil euros (3.000,00 i).
b) Les infraccions greus seran sancionades amb multes de fins
a trenta mil cinquanta euros (30.050,00 i).
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de
fins a cent cinquanta mil euros (150.000,00 i).
3. La resolució sancionadora, a més d’imposar les multes que
escaiguin, disposarà el que sigui necessari per a la restauració
de la legalitat vulnerada.

3. Són infraccions greus:
a) L'obstrucció de l'exercici de la potestat inspectora de
l'Administració.
b) Els danys o deterioraments en les biblioteques o colAleccions
reconegudes en aquesta llei que no siguin irreparables.
c) La disgregació de colAleccions.
d) L'ús no autoritzat de la denominació oficial de biblioteca o
colAlecció.
e) L'ús no autoritzat de marques o distintius propis de les
biblioteques o colAleccions reconegudes o integrades en els
sistemes insulars.

4. A més de la multa pertinent, en el cas d’infraccions greus o
molt greus, es pot disposar l’exclusió de la biblioteca o
colAlecció infractora del Sistema Insular de Biblioteques i la
suspensió temporal, entre un i cinc anys, de la possibilitat
d’obtenir subvencions i els altres beneficis establerts en
aquesta llei.
Capítol III
Prescripció de les infraccions i sancions
Article 50
Prescripció

4. Són infraccions lleus:
a) Qualsevol de les tipificades com a greus en aquesta llei i que,
de forma acreditada, siguin d'escassa rellevància per al
patrimoni bibliogràfic.
b) La manca de lliurament del dipòsit legal per part dels
impressors.

1. Les infraccions lleus establertes en aquest títol prescriuran
al cap d’un any d’haver estat comeses; les greus, al cap de dos
anys, i les molt greus, al cap de cinc anys.
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2. Les sancions lleus fixades en aquest títol prescriuran al cap
de sis mesos; les greus, al cap d’un any, i les molt greus, al cap
de tres anys.
Capítol IV
Procediment

En el termini màxim de tres anys, a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, es presentarà el Mapa de Lectura Pública
de les Illes Balears.

Article 51
Acció pública

En el termini màxim d’un any, a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, s’adaptarà la normativa sobre Dipòsit Legal a
l’organització del Sistema de Biblioteques de les Illes Balears.

Serà pública l'acció per denunciar les infraccions i per exigir
el compliment, davant l'Administració, dels deures i obligacions
continguts en els preceptes d’aquesta llei.
Article 52
Exigència de requeriment

Disposició transitòria quarta

Disposició derogatòria
Queden derogades les normes d’igual o inferior rang que
contradiguin o s’oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final

A més de la incoació de l’expedient sancionador pertinent,
una vegada coneguda l’existència de la presumpta infracció,
s'exigirà el requeriment immediat al presumpte responsable
perquè dugui a terme de manera immediata les actuacions
necessàries per cessar la infracció o evitar-ne els efectes,
sempre que això fos encara possible.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà del dia que s’hagi
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 7 de gener del 2003.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Disposició addicional primera
Totes les biblioteques públiques de titularitat pública que
estiguin en funcionament a l’entrada en vigor d’aquesta llei
s’integraran d’ofici en el sistema insular de biblioteques que,
per raons geogràfiques, els pertoqui.

3.8. INTERPELALACIONS
Disposició addicional segona
Ordre de Publicació
Les determinacions d'aquesta llei s’han d’interpretar amb
especial atenció a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de
patrimoni històric de les Illes Balears pel que fa al règim general
de protecció de béns integrants del patrimoni cultural, béns
d'interès cultural i béns catalogats.
Disposició addicional tercera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions d’aplicació i desenvolupament d’aquesta llei que
siguin necessàries i, en particular, per actualitzar per decret la
quantia de les sancions fixades a l’article 49 d’aquesta llei.

RGE núm. 459/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el traçat del
tren de Petra, pel procediment d'urgència. (Mesa de 19 de
febrer del 2003).
RGE núm. 460/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gestió dels doblers provinents de l'ecotaxa. (Mesa
de 19 de febrer del 2003).
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Disposició transitòria primera
Les biblioteques o colAleccions ja existents afectades per
aquesta llei s’hi adaptaran en el termini de dos anys.

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

Disposició transitòria segona
En el termini màxim de sis mesos, a partir de l'entrada en
vigor d'aquesta llei, es constituirà la Junta Interinsular de
Biblioteques, la Comissió Tècnica Interinsular i la Comissió
Tècnica Insular de Biblioteques i el Registre Insular i General de
Biblioteques i ColAleccions.
Disposició transitòria tercera

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb el traçat del tren de
Petra.
Ateses les notícies i les denúncies aparegudes als mitjans
de comunicació en relació amb l’existència de possibles
interessos privats i irregularitats a l’hora de decidir el traçat del
tren pel municipi de Petra, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern en relació a la política seguida per aquest,
pel que fa al traçat del tren al seu pas pel municipi de Petra.
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Així mateix, d’acord amb el que es preveu a l’article 95 i
següents del Reglament del Parlament , el Grup Parlamentari
Popular solAlicita l’aplicació del procediment d’urgència a
aquesta iniciativa atès l’alarma social creada entre els habitants
d’aquesta comunitat autònoma, especialment del municipi de
Petra i ateses les greus acusacions que han aparegut en els
mitjans de comunicació que fan necessari conèixer el més aviat
possible la política seguida pel Govern en relació a aquest
assumpte.
Palma, a 13 de febrer del 2003.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.
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sanitària de la millor qualitat per a tots els ciutadans de
Manacor i de la comarca de Manacor, així com la transparència
en la gestió i en la informació de la situació real del centre a tots
els ciutadans.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a fer les actuacions necessàries per tal de
recuperar i mantenir el diàleg entre els professionals de la
Fundació Hospital de Manacor i la direcció del centre.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum que en el termini de 15 dies ordeni la instrucció
d’un expedient d’investigació sobre la denunciada manipulació
de dades a la llista d’espera de la Fundació Hospital de
Manacor i faci públic el resultat de la mateixa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la gestió dels doblers provinents de l'ecotaxa.
Atesa la polèmica generada quant a les inversions que s'han
realitzat amb els doblers provinents de l'ecotaxa i ateses les
denúncies formulades en relació amb la manca de transparència
quant a la gestió d'aquests diners, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern en relació amb la política d'aquest pel que
fa a la gestió dels doblers provinents de l'ecotaxa.
Palma, a 13 de febrer del 2003.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum que en el termini de 15 dies faci pública la llista
d’espera quirúrgica, de consultes externes i de proves
diagnòstiques de la Fundació Hospital de Manacor, juntament
amb la de la resta de centres sanitaris de les Illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a elaborar un pla de xoc contra les llistes
d’espera de la Fundació Hospital de Manacor, entre les
mesures del pla es contemplarà l’aprofitament dels quiròfans i
els especialistes adients de l’Hospital General de Palma,
actualment sense activitat.
Palma, a 14 de febrer del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 456/03, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5292/02, relativa a
política del Govern en relació amb l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 19 de febrer del 2003).
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5292/02,
relativa a política del Govern en relació amb l'Hospital de
Manacor, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a desenvolupar a la Fundació Hospital de
Manacor, una política dirigida a garantir una assistència

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 442/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat
d'execució de les inversions en infraestructures de benestar
social a les Pitiüses. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
RGE núm. 475/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Nadal i
Buades, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a construcció
de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
RGE núm. 477/03, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitat
quirúrgica a l'Hospital General. (Mesa de 19 de febrer del
2003).
RGE núm. 478/03, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a despesa en vacunes. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
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RGE núm. 479/03, de l'Hble. Sr. Diputat Salvador
Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a avaluació dels preus de l'habitatge. (Mesa de 19 de febrer
del 2003).
RGE núm. 480/03, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i
Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
sa Costera. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
RGE núm. 481/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compareixença del conseller de Turisme davant la comissió
parlamentària corresponent. (Mesa de 19 de febrer del 2003).

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, Miquel Nadal i
Buades, diputat d'Unió Mallorquina, adscrit al Grup
Parlamentari M ixt, formula a la Conselleria de Salut i Consum
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Podria la Conselleria de Sanitat i Consum retre comptes de
les gestions realitzades per a la construcció de l'Hospital
d'Inca?

RGE núm. 483/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
existència de l'ordre de paralització dels apartaments de Son
Serra de Marina. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
RGE núm. 484/03, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra de
la urbanització Nuestra Señora del Carmen de Son Serra de
Marina. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
RGE núm. 485/03, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
per part del conseller de la compra de la urbanització de Son
Serra de Marina. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
RGE núm. 486/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensació pel preu pagat per la compra de la urbanització
de Son Serra de Marina. (Mesa de 19 de febrer del 2003).
RGE núm. 487/03, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enderrocament de l'Hotel Ditos. (Mesa de 19 de febrer del
2003).
Palma, a 19 de febrer del 2003.
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, Joan Buades i
Beltran, diputat d'Els Verds, adscrit al Grup Parlamentari Mixt
formula a la Conselleria de Benestar Social del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quin estat d'execució es troben les inversions en
infraestructures de benestar social a les Pitiüses que havia
d'escometre el Govern d'acord amb la Llei de traspassos de
competències de benestar social als consells insulars?
Palma, a 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

Palma, 18 de febrer del 2003.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.

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 a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina ha estat l'activit at quirúrgica desenvolupada
l'Hospital General, des de la seva reconversió l'abril del 2002?

a

Palma, 19 de febrer del 2003.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
despesa realitzada pel Govern de l'estat en vacunes per a la
verola?
Palma, 19 de febrer del 2003.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

Com valora el Govern les darreres dades sobre l'avaluació
dels preus de l'habitatge a les Illes Balears?
Palma, 19 de febrer del 2003.
El diputat:
Salvador Cànoves i Rotger.

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.
Per quin motiu es va realitzar la compra de la urbanització
Nuestra Señora del Carmen de Son Serra de Marina prescindint
totalment i absolutament del procediment administratiu?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 18 de febrer del 2003.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

F)
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.

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

Quina és la situació actual de les obres de sa Costera?
Palma, 19 de febrer del 2003.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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.
Com és possible que el Sr. Conseller de Turisme defensi la
bondat del preu pagat per la compra de la urbanització Nuestra
Señora del Carmen de Son Serra de Marina quan reconeix que
es va comprar sòl que era de domini públic i quan les ruïnes
són irrecuperables?

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 què no va comparèixer el conseller de Turisme davant la
Comissió parlamentària corresponent el passat dia 20 de febrer?
Palma, 19 de febrer del 2003.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 18 de febrer del 2003.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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.

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.
Per què ha negat el conseller de Turisme l'existència d'una
ordre de paralització de la construcció dels apartaments de la
urbanització Nuestra Señora del Carmen a Son Serra de Marina
per part de la demarcació de Costes que hauria d'haver afectat
el preu final de l'operació?
Palma, 18 de febrer del 2003.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Com pensa compensar el conseller de Turisme el sobrepreu
abonat per la comp ra de la urbanització Nuestra Señora del
Carmen de Son Serra de Marina?
Palma, 12 de febrer del 2003.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Enderrocà la Conselleria de Turisme l'Hotel Ditos complint
amb tots els tràmits legals?

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Palma, 18 de febrer del 2003.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Ordre de Publicació
RGE núm. 462/03, del Grup Parlamentari Popular relativa
a títol superior de turisme, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de
19 de febrer del 2003).

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 465/03, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria d'habitatge. (Mesa
de 19 de febrer del 2003).
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 463/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista relativa a seguretat en el transport
marítim de derivats de petroli, amb qualificació de tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 19 de
febrer del 2003).
RGE núm. 464/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista relativa a medalles d'or i premis Ramon
Llull, amb qualificació de tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 19 de febrer del 2003).
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
L’habitatge protegit ha tengut a la darrera legislatura un
augment constant del seu preu de venda, apropant-se als preus
del mercat de l’anomenat habitatge lliure. Així mateix, el nombre
d’habitatges protegits d’obra nova realitzats, no arriben a
complir els mínims establerts en el Plan Nacional de la
Vivienda i la dificultat d’accés al mateix per part d’una família
mitjana de Balears és la major de l’Estat, sense que el Govern de
les Illes Balears impulsi mesures per evitar aquesta situació.
Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un banc de sòl capaç de cobrir a cada
moment la demanda per a l’execució d’habitatge protegit.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè prengui les mesures perquè l’esforç d’una
família a Balears per a l’adquisició d’un habitatge protegit deixi
de ser el major de tot l’Estat.
Palma, a 17 de febrer del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
La Universitat de les Illes Balears aprovà l’any 1993 els
estudis superiors de Turisme. L’ensenyament que permet
obtenir el títol superior de Turisme s’imparteix des de llavors a
l’empara del que disposa l’article 6.1 del Reial Decret 1796/1987,
de 6 de novembre, pel qual es regula l’obtenció, expedició i
homologació dels títols universitaris.
De l’examen de la documentació sobre aquests estudis, es
desprèn que durant algun temps els esmentats ensenyaments
es denominaren de segon cicle de turisme i, fins i tot, es
reconeix el terme Pla d’estudis de llicenciatura.
D’acord amb la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de
reforma universitària, art. 28.3, vigent a la data d’aprovació dels
esmentats estudis i de conformitat amb la Llei 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, els esmentats estudis corresponen a
una titulació pròpia de la Universitat de les Illes Balears. En
conseqüència, manquen el caràcter oficial i dels efectes
acadèmics dels títols universitaris establerts pel Govern.
La Constitució espanyola atribueix a l’Estat l’exclusivitat en
la competència per tal de regular les condicions d’obtenció,
expedició i homologació de títols acadèmics i professionals (art.
130 i 149). Així mateix la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures
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per a la reforma de la funció pública estableix a l’article 25 la
possibilitat d’existència de títols equivalents als universitaris de
caràcter oficial. En aquest sentit es refereix expressament la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, a l’article 37.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i les institucions europees a adoptar les mesures necessàries
per tal de garantir la seguretat en el transport marítim de
derivats del petroli i entre d’altres les següents:

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
proposició no de llei:

a) Establiment d’exigències clares respecte la modernitat
dels petroliers i exigència de doble casc.
b) Establiment de protocols estrictes d’inspecció i control
del transport del cru.
c) Creació d’un sistema eficaç de seguiment, control i
informació del trànsit marítim.
d) Creació de l’Agència Europea de la Seguretat Marítima.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears, realitzin les gestions oportunes que permetin
l’equiparació i homologació del títol superior de turisme a una
llicenciatura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè el títol superior de turisme, títol propi de la Universitat
de les Illes Balears, tengui la consideració de títol oficial amb
validesa a tot el territori nacional.
Palma, a 14 de febrer del 2003.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a elaborar un pla que permeti, en el termini més breu possible,
garantir que la flota de vaixells petrolers que arriben als ports de
Balears comptin amb les mesures de seguretat alAludides a
l’apartat a) del punt anterior.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a extremar les mesures de vigilància i control sobre vessaments
ilAlegals de cru per part de petrolers a la M editerrània occidental
i a la promoció de les mesures sancionadores corresponents.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 13 de febrer del 2003.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tractada davant
comissió.
Exposició de motius
La tragèdia econòmica, social i ecològica derivada de
l’enfonsament del “Prestige” ha manifestat amb tota cruesa els
perills derivats d’un transport de cru la regulació del qual
sacrifica els criteris de prevenció i seguretat front els criteris de
rendibilitat econòmica i els interessos dels sectors econòmics
implicats.
Les institucions espanyoles i europees han estat incapaços
de posar fre a l’activitat de les navilieres que, sovint sota
banderes de conveniència (coincidents normalment amb
paradisos fiscals) posen en perill la seguretat i el benestar de
les regions costaneres.
A les Balears, l’arribada de productes derivats del petroli
continua fent-se per part de vaixells monocasc i de gran
antiguitat que suposen un perill objectiu per a tota la nostra
comunitat.
D’altra banda, un recent estudi de la Universitat Politècnica
de Catalunya ha posat de manifest que els petroliers efectuen
vessaments sistemàtics de cru a la mar per a la neteja dels seus
tancs i calcula que aquests vessaments podrien sumar a la zona
marítima entre Catalunya i Balears un total de 2000 t/any.
Per tot això el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista presenta la següent proposició no de llei:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tractada davant
comissió.
Exposició de motius
És inevitable i, fins i tot, positiu que les distincions
honorífiques atorgades per les institucions públiques als
particulars estiguin impregnades pel sistema de valors propis
de les forces polítiques electes per la gestió d’aquestes
institucions.
No obstant això, és possible i desitjable introduir en aquest
tipus de decisions mecanismes de participació ciutadana que,
a més de constituir un valor en si mateixos, tenen, en aquest cas
específic, una doble virtualitat: evitar temptacions partidistes en
la concessió d’aquestes distincions honorífiques i, a la vegada,
donar valor i prestigi a aquestes distincions.
Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida- Els Verds presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir mecanismes de part icipació ciutadana en
l’atorgament de les medalles d’or i premis Ramon Llull.
Palma, 13 de febrer del 2003.
El portaveu:
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Miquel Ramon i Juan.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb l'establert als
articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i a la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acordà d'aplicar el procediment
d'urgència a la interpelAlació de referència, relativa a política del
Govern en relació amb els serveis ferroviaris a les Illes Balears,
publicada en el BOPIB núm. 173, de 14 de febrer d'enguany. I,
conseqüentment, acordà de colAlocar la interpelAlació esmentada
al davant de totes les pendents del Grup Parlamentari Popular.

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 461/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relatiu a solAlicitud que la presidenta de
la Comissió d'As sumptes Institucionals i Generals solAliciti la
compareixença del delegat territorial y director del centre
territorial de TVE a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de febrer del 2003, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
solAlicita que la presidenta de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals solAliciti la compareixença del delegat
territorial y director del centre territorial de TVE a les Illes
Balears davant la comissió esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de les
354/03.

InterpelAlacions RGE núm.

352/03 i

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de febrer del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 458/03,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de
les dues interpelAlacions de referència, relatives a política del
Govern en matèria d'habitatge i a política del Govern en relació
amb l'adquisició de finques i terrenys amb fons provinents de
l'ecotaxa, respectivament, publicades al BOPIB núm. 173, de 14
de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ratificació de l'admissió per delegació de la Pregunta
amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.
443/03.

Ordre de Publicació
D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de febrer del 2003, ratificà l'admissió per delegació de la
pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Llamas i Márquez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a possibles interessos privats d'alguns familiars de
regidors del PSM de Petra pel que fa al traçat del tren
(publicada en el BOPIB núm. 173, de 14 de febrer d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
353/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de febrer del 2003, atès l'escrit RGE núm. 457/03, presentat

Substitució a d'una expressió l'escrit RGE núm. 233/03.
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 472/03, ha solAlicitat que al seu escrit RGE
núm. 323/03, relatiu a recaptació de la presència del director de
TVE a les Illes Balears, del president del Consell Assessor de
TVE a les Illes Balears i del responsable del comitè d'empresa de
TVE a les Illes Balears, publicat en el BOPIB núm. 173, de 14 de
febrer d'enguany, se substitueixi "director de TVE" per la
"delegat territorial de RTVE".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de la Sra. Isabel Maria Serna Benbassat com
a secretària general de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de febrer del 2003, es donà per assabentada de l'escrit RGE
núm. 445/03, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual es comunica que el Consell de la
Sindicatura de Comptes, a la reunió del passat dia 6 de febrer
del 2003 va prendre, entre d'altres, l'acord següent:
"El Consell de la Sindicatura de Comptes acorda, per
unanimitat dels seus membres, nomenar la Sra. Isabel Maria
Serna Benbassat, com a secretària general de la Sindicatura de
Comptes".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer del 2003.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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