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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 11 de març del
2003, s'aprovà la Llei d'organització institucional del sistema
universitari de les Illes Balears.

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

A)

LLEI D’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DEL
SISTEMA UNIVERSITARI DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les universitats, a l'inici del segle XXI, es troben en una
cruïlla si volen donar resposta als reptes i als desafiaments que
la societat del coneixement, la globalització, la construcció
d’una societat tecnològica i de xarxes i l’existència de noves
demandes econòmiques, socials, culturals i professionals estan
posant de manifest. I tot això en el marc del procés de
construcció d’un espai universitari europeu, que afegeix a
aquests reptes una nova dimensió.

Aquests reptes i les noves demandes socials i científiques
cap a la universitat obliguen a un nou impuls des de les
institucions responsables, des de la universitat i des del mateix
teixit social. Un nou impuls que si bé s’ha de concretar en una
legislació adequada, flexible i que possibiliti l'aplicació de
noves polítiques universitàries, també s’ha d’especificar en un
increment de recursos i en la rendició responsable de comptes,
a través de mecanismes d’avaluació de la qualitat de la
docència i de la investigació.

És, doncs, en aquest punt  on cal situar la necessitat
d’aquesta llei. Efectivament, la finalitat d’aquesta llei
d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears és la de posar els fonaments i les bases d’un nou acord
i d’un nou pacte entre la Universitat de les Illes Balears, el
Govern de les Illes Balears i tot el conjunt de les
administracions públiques de les Illes, i tota la societat balear,
per tal de donar un nou impuls a la Universitat de les Illes
Balears, potenciant la qualitat, la innovació i l’excelAlència en els
camps de la docència, l’extensió cultural i la recerca, i l’accés als
estudis universitaris.

Aquesta llei, doncs, de reforç a l’arquitectura institucional
universitària de la comunitat autònoma es fonamenta sobre
quatre principis fonamentals:

1. La definició de la universitat com a servei públic de
titularitat autonòmica, assumint, d’aquesta manera, la comunitat
autònoma de les Illes Balears la seva responsabilitat

d’assegurar les prestacions necessàries i adequades als
objectius de la democratització i la qualitat universitària.

2. El respecte a l’autonomia universitària, com a principi
fonamental reconegut per la Constitució a l’article 27.10 i
ratificada per sentències del Tribunal Constitucional.

3. La delimitació de les funcions i de les competències de
cada una de les institucions i òrgans de govern -Universitat de
les Illes Balears, Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears i Govern de les Illes Balears- implicats en les polítiques
universitàries.

4. El foment de la cultura del diàleg, del consens i del pacte
en el desenvolupament de les polítiques universitàries a aplicar
entre totes les institucions implicades en les mateixes.

En el marc, doncs, d’aquesta filosofia de suport, d’impuls i
de potenciació del nostre sistema universitari, aquesta llei té
tres objectius específics. En primer lloc, la regulació del Consell
Social de la Universitat, en tant que òrgan colAlegiat de la
Universitat de les Illes Balears de participació de la societat a la
Universitat de les Illes Balears. En segon lloc, el reconeixement
legislatiu de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears, en tant que institució encarregada de dur a terme
l'avaluació de la qualitat del sistema universitari de les Illes
Balears. I, finalment, la creació de la Junta de Coordinació
Universitària de les Illes Balears, com a òrgan de diàleg
institucional entre les diverses institucions i òrgans amb
competències universitàries, i la delimitació de les seves
atribucions i composició.

Així, en el títol I d’aquesta llei es duu a terme un procés de
regulació del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears, d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats, que a l’article 14 i d’altres defineix
l’objectiu, les funcions i el tipus de composició d’aquest òrgan
universitari. Però aquesta adaptació del Consell Social a la nova
legislació universitària s’ha realitzat reforçant els mecanismes
de diàleg, de pacte i de colAlaboració del Consell Social amb els
altres òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears.
Una adaptació que, a més, no es produeix ex nihilo, sinó que es
fonamenta, per una part, sobre la Llei 3/2000, de 20 de març, del
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, que aprovà
per unanimitat el Parlament de les Illes Balears, i, per altra part,
sobre l’experiència i el treball dels diversos consells socials de
la Universitat de les Illes Balears que han aportat el seu esforç
en el procés de construcció de la Universitat de les Illes
Balears. 

La creació dels consells socials fou una de les aportacions
més destacades i originals de la Llei de reforma universitària, ja
que es va posar de manifest que la universitat, en tant que
servei públic, no és patrimoni dels universitaris, sinó de tota la
societat. Però el procés de consolidació d’aquest òrgan de
participació social dins la universitat resulta complex i necessita
temps, recursos i, a més,  jerarquitzar i prioritzar clarament les
seves funcions. No cal oblidar el caràcter secular de les
universitats i la joventut dels consells socials.

Així doncs, la llei pretén que el Consell Social es consolidi
definitivament com a instrument capaç d’establir la connexió de
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la societat amb la Universitat de les Illes Balears, de dur-ne a
terme les funcions i de vetllar per la qualitat dels serveis,
l’eficàcia de la gestió administrativa, l’avaluació, la planificació
estratègica i el finançament de la Universitat de les Illes Balears.

En el títol II d’aquesta llei es duu a terme el reconeixement
legislatiu de la ja existent Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balears. Efectivament, no hi ha cap dubte que la
societat del segle XXI exigirà a les universitats més qualitat en
la prestació dels seus serveis. La capacitat de competir i de
donar respostes a les demandes de la societat estarà
relacionada directament amb la quantitat i qualitat de la
formació dels ciutadans i professionals i amb l’excelAlència de
la investigació que siguin capaços d’aportar.

Però el reconeixement legislatiu de l’Agència de Qualitat
Universit ària de les Illes Balears, com a institució responsable
de l’avaluació del sistema universitari de les Illes Balears, és
una passa més en el procés de possibilitar que el repte de
l’avaluació i de la qualitat universitària sigui compartit per la
mat eixa Universitat de les Illes Balears, pel Govern de les Illes
Balears i per tota la societat balear, representada en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears. La qualitat
universitària, en aquest sentit, troba la major legitimitat en
l’avaluació externa, una vegada que la cultura avaluativa s’ha
impregnat en el si de la comunitat universitària.

Efectivament, el fet de poder dur a terme aquest
reconeixement de l’Agència de Qualitat és una conseqüència
d’un procés que se va iniciar durant la dècada dels anys
noranta a la Universitat de les Illes Balears, amb l'aplicació dels
diversos plans de qualitat de les universitats. 

A més i des d’aquesta perspectiva cal assenyalar que el
rector de la Universitat de les Illes Balears, el president del
Consell Social i el conseller d’Educació i Cultura signaren, el
mes de setembre de 2001, un conveni pel qual es creava
l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, amb la
finalitat de dur a terme les tasques de coordinació i
d’interlocució directa amb el Consell d’Universitats
relacionades amb el Pla de qualitat de la universitat, de
planificació i programació de les avaluacions a realitzar i de la
seva execució a la comunitat autònoma de les Illes Balears, un
conveni que és en procés de desenvolupament i de
formalització real.

Aquests fets i acords de política universitària, juntament
amb l’article 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, possibilita, a través de la Llei d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, el
reconeixement legislatiu de l’Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears com a òrgan que ha de contribuir a la
consolidació de la cultura de l’avaluació universitària i com a
requisit fonamental per a la presa de decisions de les diverses
institucions amb competències universitàries i per a la
consecució de la qualitat i de l’excelAlència universitària; una
agència que tindrà un funcionament independent de la
Universitat i del Govern i que compta, a més, amb la participació
institucional del Consell Social de la Universitat, reforçant-se
així les seves funcions i competències. 

I finalment, en el títol III de la llei, es crea la Junta de
Coordinació Universitària de les Illes Balears, com a òrgan de
consulta, d’assessorament i de coordinació entre les diferents
institucions i parts implicades amb competències universitàries.
Es tracta de configurar, a través d’aquesta normativa
autonòmica, la institucionalització d’un òrgan de diàleg i de
consens entre el Govern de les Illes Balears, la Universitat de
les Illes Balears i el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

Així doncs, amb aquesta llei es vol que la Universitat de les
Illes Balears contribueixi, cada vegada més, al fet que la societat
de les Illes Balears pugui assolir els màxims nivells de resposta,
qualitat i exigència en els àmbits del desenvolupament
econòmic i professional, de la recerca i de la innovació
tecnològica, del benestar social i de la millora de la qualitat de
vida, de la protecció del medi ambient i dels recursos naturals,
de la defensa i de la normalització de la llengua catalana i de
l’impuls ferm i compromès cap a la cultura, i de les iniciatives
econòmiques i socials orientades a aconseguir un
desenvolupament integral, harmònic i sostenible.

En aquest context plantejat, aquesta llei s’emmarca en la
competència i la voluntat política que la comunitat autònoma té
del desenvolupament legislatiu i de l’execució de
l’ensenyament universitari, d’acord amb el que preveu l’article
15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el Reial Decret
2243/1996, de 18 d’octubre, sobre les transferències de les
funcions i dels serveis de l’administració de l’Estat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria
d’universitats, i la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, juntament amb totes aquelles disposicions i
normatives universitàries existents a l’actualitat.

TÍTOL I
DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES

ILLES BALEARS

Article 1

El Consell Social és un òrgan colAlegiat de la Universitat de
les Illes Balears, mitjançant el qual la societat de les Illes Balears
participa i colAlabora en la definició dels criteris i de les
prioritats del plantejament estratègic de la universitat a la
comunitat on s’enquadra.

Article 2

En el marc que s’estableix en la Llei Orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, i sense perjudici de les
competències assignades per l’esmentada llei i la resta de
disposicions legislatives a altres òrgans de govern
universitaris, corresponen al Consell Social de la Universitat de
les Illes Balears les funcions següents:

A) Funcions de relació amb la societat

1. Promoure vincles de colAlaboració mútua entre la Universitat
i les entitats socials, econòmiques, professionals i culturals
representatives de les Illes Balears.
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2. Garantir la colAlaboració entre la Universitat i la societat
mitjançant l’adequació de l’oferta d’estudis universitaris,
l’impuls de la investigació, la transferència dels seus resultats
i la promoció d’activitats culturals i científiques que difonguin
la tasca acadèmica.

3. Impulsar les activitats que permetin un apropament dels
estudiants universitaris a les demandes laborals de les
empreses, de l’administració i de les institucions, per afavorir la
inserció professional dels titulats universitaris, en les propostes
culturals i formatives que els organismes esmentats puguin
programar.

4. Promoure la realització d’estudis sobre la situació laboral dels
graduats universitaris, la demanda social dels nous
ensenyaments i llur possible revisió.

5. Promoure i impulsar les relacions dels antics alumnes i de les
antigues alumnes de la Universitat de les Illes Balears amb la
institució universitària.

6. Donar suport  a les manifestacions culturals, artístiques i
esportives que es produeixin en el si de la Universitat, i
assegurar-ne l’extensió i la difusió al conjunt de la societat de
les Illes Balears.

7. Promoure l’aplicació de principis i actituds de sostenibilitat
mediambiental a la mateixa universitat, així com la seva extensió
al conjunt de la societat.

B) Funcions d’índole econòmica

1. ColAlaborar i participar en les accions encaminades a
promoure la participació de la societat en tot el que es refereix
al finançament de la Universitat i la captació de recursos
econòmics externs.

2. Proposar a les administracions amb competències sobre
aquesta qüestió les mesures que s’han d’adoptar en relació
amb la política de beques, ajudes i crèdits als estudiants, a fi de
garantir que no se n’exclogui cap per raons econòmiques, que
tenguin en compte la desigualtat que ocasiona la naturalesa
territorial discontínua de la comunitat autònoma i que respectin
les modalitats d’exempció i bonificació de pagaments dels preus
públics segons preveu l’article 45.4 de la Llei Orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

3. Aprovar el pressupost anual de la Universitat, a proposta del
Consell de Govern de la Universitat, i, així mateix, conèixer-ne
puntualment l’estat d’execució.

4. Aprovar, a proposta del Consell de Govern de la Universitat,
la programació i les despeses de caràcter plurianual de la
Universitat i el seu finançament i fer-ne el seguiment.

5. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i de
les entitats que en puguin dependre, a proposta del Consell de
Govern de la Universitat.

6. Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la
Universitat i el rendiment dels seus serveis.

7. Promoure la realització d’auditories sobre el funcionament de
la Universitat i transmetre’n el resultat a la Sindicatura de
Comptes.

8. Aprovar els preus dels títols no oficials i les possibles
exempcions i bonificacions, a proposta del Consell de Govern
de la Universitat. 

9. Emetre informe de la modificació dels preus públics dels
ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols
universitaris oficials, si ho solAlicita l’organisme corresponent.

10. Assignar al personal docent i investigador funcionari i
contractat, a proposta del Consell de Govern de la Universitat
i d’acord amb la política de professorat de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb caràcter individual, els
conceptes retributius addicionals, d’acord amb els articles 55.2
i 69.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, sobre la base d’exigències docents i
investigadores o de mèrits rellevants. Els esmentats
complements retributius s’assignaran prèvia valoració dels
mèrits per part  de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears o de l’òrgan d’avaluació extern que es determini.

11. Aprovar, d’acord amb el Consell de Govern de la
Universitat, els actes de disposició dels béns immobles i dels
mobles d’extraordinari valor, de conformitat amb les normes que
determini en relació amb aquesta qüestió la comunitat
autònoma de les Illes Balears i sense perjudici del que disposi
la legislació sobre patrimoni històric espanyol.

12. Aprovar, d’acord amb el Consell de Govern de la
Universitat, la creació d’empreses, fundacions o d’altres
persones jurídiques de la Universitat o en colAlaboració amb
altres entitats públiques o privades, en el marc de la legislació
general aplicable a aquesta qüestió.

13. Ésser informat de la formalització dels contractes i convenis
que comporten despeses o ingressos per a la Universitat.

14. Ésser informat sobre la plantilla del personal d’administració
i serveis de la Universitat de les Illes Balears i de les seves
modificacions, per part  del Consell de Govern de la Universitat.

15. Ésser informat sobre els convenis colAlectius del personal
laboral de la Universitat de les Illes Balears, prèvia a la seva
formalització, per part  del Consell de Govern de la Universitat.

C) Funcions relacionades amb l’activitat acadèmica

1. ColAlaborar i participar en l’elaboració i aprovació de les línies
de planificació i desenvolupament estratègic de la Universitat
de les Illes Balears.

2. Proposar al Govern de les Illes Balears, d’acord amb el
Consell de Govern de la Universitat, la creació, la modificació i
la supressió de facultats, d’escoles tècniques superiors,
d’escoles universitàries i d’altres centres universitaris, amb
atenció especial a l’establiment a qualsevol de les illes o
localitats de la comunitat d’ofertes d’estudis superiors. La
proposta anirà motivada i documentada amb un conjunt de
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dades de signe divers que calgui considerar per adoptar una
decisió adequadament fonamentada.

3. Proposar al Govern de les Illes Balears la implantació i la
supressió dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció de
títols oficials que s’han d’impartir en els centres de la
Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el Consell de
Govern de la Universitat. La proposta anirà motivada i
documentada amb un conjunt de dades de signe divers que
calgui considerar per adoptar una decisió adequadament
fonamentada. En qualsevol cas, per a la proposta d’implantació
d’ensenyaments que condueixin a l'obtenció de títols oficials
caldrà adjuntar un informe de valoració econòmica d'aquests.

4. Proposar al Govern de les Illes Balears l’establiment de
convenis d’adscripció o, si escau, de desadscripció a la
Universitat d’instituts universitaris, d’institucions o de centres
d’investigació o creació artística de caràcter públic o privat,
d’acord amb el Consell de Govern de la Universitat. 

5. Establir, sense perjudici de les competències del Consell de
Coordinació Universitària, les normes que regulen el progrés i
la permanència a la Universitat dels estudiants que no superin
les proves corresponents en els terminis que es fixin, segons
les característiques dels estudis, d’acord amb el Consell de
Govern de la Universitat.

6. Impulsar la supervisió i l’avaluació del rendiment i la qualitat
de la Universitat, especialment pel que fa a la docència, la
investigació i la gestió, d’acord amb les iniciatives del Consell
de Govern de la Universitat i del Govern de les Illes Balears. Per
poder complir aquestes finalitats el Consell Social disposarà de
la informació de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears, de l'Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
l'Acreditació o de qualsevol altre òrgan que hagi avaluat el
sistema universitari de les Illes Balears.

7. Proposar al Govern de les Illes Balears, d’acord amb el
Consell de Govern de la Universitat, l'adscripció o, si escau, de
desadscripció, a la Universitat, mitjançant conveni, de centres
docents de titularitat pública o privada per impartir estudis que
condueixin a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en
tot l’Estat.

8. Proposar al Govern de les Illes Balears l'aprovació de la
creació i la supressió de centres a l’estranger de la Universitat
de les Illes Balears, d’acord amb el que s’estableix a la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

9. Proposar al Govern de les Illes Balears l'aprovació per poder
impartir, per part  de la Universitat de les Illes Balears, a
l’estranger, ensenyaments de modalitat presencial, d’acord amb
el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats.

10. Participar, d’acord amb el Consell de Govern de la
Universitat de les Illes Balears, en la definició de les prioritats
de R+D+i de la Universitat, potenciant els espais de diàleg entre
la Universitat i el món empresarial i propiciant la creació de
càtedres específiques per part de les diverses institucions
econòmiques i socials de les Illes Balears.

D) D’altres funcions

1. El rector o la rectora de la Universitat proposarà i nomenarà
el o la gerent de la Universitat , d’acord amb el Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears. El rector o la rectora de la
Universitat de les Illes Balears podrà disposar la destitució,
d’acord amb els Estatuts de la Universitat, del o de la gerent, oït
el Consell Social.

2. L’elaboració del seu propi pressupost, en el marc del
pressupost general de la Universitat de les Illes Balears.

3. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears formarà
part  de l’òrgan de govern de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears.

4. La Sindicatura de Greuges de la Universitat de les Illes
Balears remetrà al Consell Social de la Universitat un informe
anual sobre les seves activitats. 

5. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
participarà, d’acord amb el Consell de Govern de la Universitat,
en els òrgans de govern d’aquelles empreses, fundacions o
d’altres persones jurídiques que pugui crear la Universitat, que
estiguin en relació amb els objectius, les funcions i la
naturalesa del Consell Social.

6. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears podrà
acordar la creació de comissions que promoguin i reforcin el
desenvolupament i la dinamització de programes i activitats
d’interès relacional mutu entre la universitat i la societat.
Aquestes comissions estaran formades per membres de la
comunitat universitària i del Consell Social, i per persones
significades de l’entorn cultural, professional, econòmic i
social.

7. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears ha
d’ésser informat sobre aquelles qüestions que continguin els
Estatuts que afectin les seves competències o funcions

8. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears podrà
solAlicitar, en tot moment, de la resta dels òrgans de govern de
la Universitat, la informació necessària per poder desenvolupar
les seves funcions.

9. A més de les funcions que li atribueix aquesta llei, correspon
al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears qualsevol
altra funció que li atribueixen els Estatuts de la Universitat i la
resta de l’ordenament jurídic vigent.

Article 3

El president o la presidenta del Consell Social i el rector o la
rectora de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb les
seves atribucions, podran acordar la creació de comissions
mixtes ent re els diversos òrgans de govern de la Universitat en
relació, almenys, amb aquelles funcions que impliquin un acord
entre el Consell de Govern i el Consell Social de la Universitat
de les Illes Balears, amb l’objectiu de participar des de l’inici en
el procés d’elaboració de propostes compartides.
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Article 4 

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears elegirà,
a través del mecanisme que defineixi el seu reglament
d’organització i funcionament, tres membres per formar part del
Consell de Govern de la Universitat, d’acord amb l’article 15.2
de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Article 5

La Secretaria General de la Universitat de les Illes Balears
remetrà al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears la
memòria acadèmica anual sobre les activitats i els resultats de
la docència, la investigació, l’extensió cultural i els serveis
acadèmics de la Universitat. 

Article 6

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
elaborarà un informe anual en el qual s’inclourà una memòria de
les seves activitats, amb una especial referència a l’estat de les
relacions entre la universitat i la societat. Aquesta memòria serà
remesa al Parlament de les Illes Balears i a la Conselleria
d’Educació i Cultura.

Article 7

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears estarà
format per un total de vint membres, d’acord amb la composició
següent:

1. Sis en representació del Consell de Govern de la Universitat
de les Illes Balears, elegits per aquesta d’entre els seus
membres, entre els quals hi hauran de figurar, necessàriament,
els titulars del Rectorat, de la Secretaria General i de la Gerència,
així com un professor, un estudiant i un representant del
personal d’administració i serveis.

2. Catorze personalitats de la vida cultural, professional,
econòmica, laboral i social, designats de la manera següent:

a) Dos membres designats pel Govern de les Illes Balears, a
proposta de la conselleria competent en matèria d’universitat.
b) Tres membres designats pel Parlament de les Illes Balears.
c) Tres membres designats pels consells insulars: un, pel de
Mallorca; un, pel de Menorca, i un, pel d’Eivissa i Formentera.
d) Dos membres designats per les organitzacions sindicals que
hagin obtingut el major nombre de representants a les darreres
eleccions a les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la
normativa vigent.
e) Un membre designat per l’organització sindical més
representativa en l’àmbit de l’ensenyament, d’acord amb el que
estableix la normativa vigent.
f) Un membre designat per l’associació empresarial més
representativa de les Illes Balears, d’acord amb la normativa
vigent.
g) Un membre designat per les organitzacions més
representatives de les petites i mitjanes empreses de les Illes
Balears.
h) Un membre designat per les cambres oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca i Eivissa i Formentera i de
Menorca.

3. Els representants prevists a l’apartat anterior hauran de ser
persones de competència reconeguda en algun dels àmbits de
la vida social, cultural, científica, professional, laboral o
econòmica de les Illes Balears. Aquests representants hauran
de ser designats tenint en compte les especialitats científiques,
tècniques, culturals i professionals en què s’exerceix la
docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears.

4. Els representants que formin part del Consell Social, d’acord
amb l’article 7.2 d’aquesta llei, no podran ser càrrecs de
designació política del Govern de les Illes Balears ni dels
consells insulars. Els batlles i regidors dels ajuntaments de les
Illes Balears no podran tampoc ésser membres del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears.

5. Cap de les persones amb representació al Consell Social
d’acord amb l’article 7.2 d’aquesta llei no podrà ser membre de
la comunitat universitària, tret que es trobi en situació
d’excedència voluntària o de jubilació abans de la data de la
seva designació.

6. La condició de membre del Consell Social és incompatible, en
tot  cas, amb l’exercici, per si mateix o per persona interposada,
de càrrecs directius en empreses o societats contractades per
la Universitat directament o indirectament en obres, serveis o
subministraments, i amb una participació en aquestes empreses
superior al deu per cent del capital social. Aquesta
incompatibilitat no afecta els contractes subscrits d’acord amb
els punts 1 i 2 de l’article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats.

Article 8

1. El nomenament dels membres del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears que s’esmenten a l’article 7.2
d’aquesta llei es du a terme per acord del Govern de les Illes
Balears, a proposta de la conselleria competent en matèria
d’universitats. Aquest nomenament es farà mitjançant decret i
es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els membres als quals es refereixen els apartats b), c), d), e),
f), g), i h) del punt  2 de l’article 7 d’aquesta llei seran
comunicats a la conselleria competent en matèria d’universitats
per al seu nomenament i posterior publicació.

3. El nomenament dels representants del Consell de Govern de
la Universitat de les Illes Balears, l’ha de publicar aquesta en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. En qualsevol cas, els
membres designats per la Universitat de les Illes Balears, també
seran comunicats a la conselleria competent en matèria
d’universitats. 

Article 9

L’elecció i la substitució dels membres del Consell Social en
representació del Consell de Govern de la Universitat de les
Illes Balears i la durada dels seus mandats, les determinaran els
Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.
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Article 10

1. Els membres del Consell Social designats d’acord amb
l’article 7.2 d’aquesta llei són nomenats per un període de
quatre anys, renovable per un període de durada igual.

2. Els membres del Consell Social cessaran en les seves
funcions per alguna de les causes següents:

a) Per expiració del període de mandat.
b) Per la revocació de la representació que exerceixen.
c) Per renúncia expressa.
d) Per defunció o declaració d’incapacitat.
e) Per incompatibilitat sobrevinguda.

3. En el supòsit que es produeixi una vacant abans d’acabar el
mandat, s’haurà de cobrir, en el termini màxim de tres mesos, pel
procediment que estableix aquesta llei. El nou membre
s’entendrà nomenat pel període de temps que resti del mandat
corresponent a l’anterior titular de la vacant.

4. Els membres designats d’acord amb el que es preveu en els
apartats d), e), f) i g) del punt  2 de l’article 7 d’aquesta llei
podran ésser substituïts, d’acord amb la normativa vigent, quan
es modifiqui la seva representativitat. En qualsevol cas
s’entendrà nomenat pel període de temps que resti del mandat
corresponent a l’anterior titular de la vacant.

5. Expirat el període del mandat corresponent, els membres del
Consell Social seguiran en funcions fins a la presa de possessió
dels nous membres.

Article 11

1. La Presidència del Consell Social serà nomenada d’entre els
membres a què fa referència l’article 7.2 d’aquesta llei, per
decret del Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del
conseller o de la consellera competent en matèria d’universitats,
oït el rector o la rectora de la Universitat de les Illes Balears. El
decret de nomenament serà publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

2. La Presidència del Consell Social exerceix les funcions
pròpies de la presidència d’un òrgan colAlegiat i,
específicament, les que es concreten en aquesta llei, en el
reglament d’organització i funcionament del Consell Social i en
la resta de la normativa vigent.

3. La Presidència del Consell Social serà per un període de
quatre anys, amb una única possible renovació per una durada
igual.

4. El titular de la Presidència del Consell Social de la Universitat
de les Illes Balears podrà ésser destituït pel Consell de Govern
de les Illes Balears, a proposta del conseller o de la consellera
competent en matèria d’universitats, sempre que aquesta
proposta estigui avalada, almenys, per les dues terceres parts
dels membres que componen el Consell Social.

Article 12

1. La Secretaria del Consell Social serà exercida per la persona
que designi la Presidència d’entre els membres que el formin o
no, i podrà exercir el càrrec en règim de dedicació completa o
parcial, segons acord del Consell Social a proposta de la
Presidència.

2. El Consell Social ha de tenir els mitjans materials i humans
suficients per dur a terme les seves funcions.

Article 13

1. El Consell Social elaborarà el seu reglament d’organització i
funcionament, que se sotmetrà a l’aprovació del Consell de
Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria
competent en matèria d’universitats.

2. Aprovat el reglament per decret, començarà a vigir el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Article 14

1. El Consell Social funciona en ple i en les comissions que, si
escau, s’acordi constituir. Es podrà crear una comissió
permanent.

2. El ple del Consell Social pot  acordar la constitució de
comissions, amb la composició que específicament determini el
reglament d’organització i funcionament, que poden ser mixtes,
integrades per membres del Consell Social i membres d’altres
òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears.

3. Els membres del Consell Social han d’informar periòdicament
de tot el que fa referència a la seva activitat dins el Consell
Social a les institucions que representin.

4. A instàncies de la presidència i d’acord amb l’especificitat
dels temes a tractar, podran assistir a les sessions del Consell
Social, amb veu i sense vot, persones expertes que pertanyin o
no a la comunitat universitària.

Article 15

1. El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, co m  a
centre de cost independent i específic, dins el pressupost de la
Universitat de les Illes Balears.

2. El pressupost del Consell Social ha d’incloure les partides
necessàries per dotar-lo econòmicament dels mitjans personals
i materials suficients per complir les seves funcions.

3. Les retribucions o compensacions econòmiques que, si
escau, puguin rebre el president o la presidenta, els membres i
el secretari o la secretària del Consell Social, les haurà d’aprovar
el ple del Consell Social, a proposta de la Presidència del
Consell, dins el pressupost del Consell Social de la Universitat
de les Illes Balears. 
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TÍTOL II
DE L'AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES

ILLES BALEARS

Article 16

Correspon a la Universitat de les Illes Balears, al Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears i al Govern de les
Illes Balears, en el marc de les seves respectives competències,
i d’acord amb la legislació vigent i la present llei, garantir la
qualitat del sistema universitari de les Illes Balears.

Article 17

Correspon a l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la
present llei, l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la
qualitat del sistema universitari de les Illes Balears.

Article 18

El Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves
competències, determinarà i aprovarà, oïts els òrgans de govern
de la Universitat de les Illes Balears, la forma jurídica i els
estatuts de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears.

Article 19

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears serà,
en el seu funcionament, independent del Govern de les Illes
Balears i dels òrgans de govern de la Universitat de les Illes
Balears i tindrà un caràcter acadèmic, científic i tècnic.

Article 20

El màxim òrgan de govern de l'Agència serà el Consell de
Direcció, amb la participació paritària del Consell de Direcció de
la Universitat de les Illes Balears, del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears i de la conselleria competent en
matèria d’universitat del Govern de les Illes Balears. 

Article 21

Les funcions de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears són:

a) La planificació i la gestió dels plans d’avaluació de la
Universitat de les Illes Balears en el camp de la docència, de la
investigació, de l’extensió cultural i dels serveis.
b) La certificació de la qualitat dels ensenyaments, de la gestió
i de les activitats de la Universitat de les Illes Balears.
c) L'acreditació dels ensenyaments universitaris, d’acord amb
la legislació vigent.
d) L'acreditació i l'avaluació prèvia del personal docent i
investigador contractat per la Universitat de les Illes Balears,
d’acord amb la legislació vigent.
e) La valoració dels mèrits del personal docent i investigador
funcionari i contractat de la Universitat de les Illes Balears per
poder percebre complements retributius, d’acord amb la
legislació vigent.

f) A més de les funcions que li atribueix aquesta llei, correspon
a l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació universitària
actual i les que li puguin encarregar els òrgans de govern de
l'Agència.

Article 22

El director o la directora de l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears serà proposat pel seu consell
de direcció i nomenat pel conseller o per la consellera
competent en matèria d’universitat.

Article 23

Es podrà crear una comissió tècnica d’assessorament i de
supervisió de la qualitat universitària per part del Consell de
Direcció de l'Agència, a proposta del seu director o directora.
A la proposta s’inclouran les seves funcions i la seva
composició.

Article 24

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears serà
l’interlocutor oficial amb l'Agència Nacional d’Avaluació de la
Qualitat i Acreditació, amb la qual podrà signar acords de
colAlaboració i de cooperació.

Article 25

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
podrà signar convenis i acords de colAlaboració institucional
amb altres agències de caràcter autonòmic, estatal o
internacional, amb la finalitat de desenvolupar els seus
objectius.

TÍTOL III
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA DE

LES ILLES BALEARS

Article 26

Es crea la Junta de Coordinació Universitària de les Illes
Balears, com a òrgan de consulta, d’assessorament i de
coordinació entre els diferents òrgans i institucions amb
competències universitàries. 

Article 27

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears
tindrà un caràcter deliberant i informatiu.

Article 28

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears
estarà adscrita a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears, com a competent en matèria d’universitat.

Article 29

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears
estarà integrada per:
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a) El conseller o la consellera d’Educació i Cultura, com a
competent en matèria d’universitats, que serà el president o la
presidenta de l’esmentat consell.
b) El rector o la rectora de la Universitat de les Illes Balears.
c) El president o la presidenta del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.
d) El director o la directora general del Govern de les Illes
Balears competent en matèria d’universitats.
e) El director o la directora general del Govern de les Illes
Balears competent en matèria de recerca i desenvolupament.
f) Un membre designat pel Govern de les Illes Balears, a
proposta de la conselleria competent en matèria d’universitats.
g) Tres membres de la Universitat de les Illes Balears, designats
pel rector o per la rectora de la Universitat de les Illes Balears,
d’acord amb el procediment aprovat per aquesta.
h) Un membre del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears, designat per la seva presidència, d’entre els membres
no acadèmics, d’acord amb el mecanisme que defineixi el seu
reglament d’organització i funcionament.
i) Un secretari o una secretària, amb veu però sense vot,
designat pel president o per la presidenta.

Article 30

Podran participar, per a temes universitaris específics, en
aquesta junta de coordinació universitària de les Illes Balears,
aquelles persones que, en funció de les seves competències i
responsabilitats, siguin requerides per qualsevol membre de la
Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears, d’acord
amb el president o la presidenta de dit consell. 

Article 31 

Són atribucions de la Junta de Coordinació Universitària de
les Illes Balears:

a) Impulsar la coordinació de totes les institucions de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb competències en
política universitària. 
b) Analitzar les línies de planificació i desenvolupament
estratègic de la Universitat de les Illes Balears.
c) Analitzar els criteris de programació universitària de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
d) Analitzar les normes legals bàsiques que dictin les
conselleries competents en matèria d’universitats i de recerca
en les seves respectives àrees.
e) Analitzar les inversions plurianuals que es facin a la
Universitat de les Illes Balears i la implantació de noves
titulacions universitàries.
f) Analitzar els resultats de l’avaluació del sistema universitari
de les Illes Balears. 
g) Promoure l’elaboració d’estudis sobre el sistema universitari
de les Illes Balears.
h) Emetre els informes que s’acordin, d’acord amb la normativa
universitària autonòmica.
i) Qualsevol altra matèria universitària d’interès per a les
diverses parts.

Article 32 

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears
elaborarà i aprovarà el seu reglament de funcionament, que serà
publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 33

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears es
reunirà, almenys, dues vegades a l’any.

Disposició transitòria

1. En un termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, la Universitat de les Illes Balears, el Parlament de
les Illes Balears, els consells insulars de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, el Govern de les Illes Balears i totes les
associacions, les entitats i les institucions a les quals fa
referència l'article 7 d’aquesta llei, designaran els seus
representants en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.

2. Els membres actuals del Consell Social de la Universitat de
les Illes Balears continuaran en l’exercici del seu càrrec fins a la
presa de possessió dels nous membres.

3. En un termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, la Universitat de les Illes Balears, el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les
Illes Balears, d’acord amb l’article 29 d’aquesta llei, designaran
els seus representants a la Junta de Coordinació Universitària
de les Illes Balears.

Disposició addicional primera

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears es
constituirà en un termini màxim de tres mesos des de la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta
llei.

Disposició addicional segona

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en un
termini de tres mesos a partir de la data de la seva constitució,
elaborarà el reglament d’organització i funcionament intern i
l’elevarà a l’aprovació del Consell de Govern de les Illes
Balears.

Disposició addicional tercera

Les auditories sobre el funcionament de la Universitat de les
Illes Balears, que podrà promoure el Consell Social d’acord amb
allò que preveu el punt B)7 de l’article 2 d’aquesta llei, es
realitzaran de conformitat amb els criteris generals establerts per
la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Disposició addicional quarta

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears es
constituirà en un termini màxim de tres mesos des de la
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publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta
llei.

Disposició addicional cinquena

Els membres de la Junta de Coordinació Universitària de les
Illes Balears hi deixaran de pertànyer en el moment que cessin
en els seus càrrecs o siguin rellevats pels qui els varen
designar.

Disposició addicional sisena

La Conselleria d’Educació i Cultura, oïts els òrgans de
govern de la Universitat de les Illes Balears, dictarà les
disposicions necessàries i prendrà les mesures pertinents per
desenvolupar l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears.

Disposició derogatòria única

Queda derogada la Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears.

Disposició final primera

El Govern de les Illes Balears habilitarà els crèdits
necessaris per al funcionament del Consell Social de la
Universitat, mitjançant una transferència a la Universitat de les
Illes Balears.

Disposició final segona

S’autoritza el conseller o la consellera competent en matèria
d’universitats per dictar, dins l’àmbit de les seves
competències, les disposicions necessàries per a l’aplicació
d’aquesta llei.

Disposició final tercera

Aquesta llei començarà a vigir l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 18 de març del 2003.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 de març del
2003, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 422/03, relativa a rebuig a la guerra, amb l'esmena
RGE núm. 664/03, del Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a qualsevol tipus d'acció violenta entre els pobles.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja una iniciativa
unilateral que suposaria una agressió contra Iraq.

3. El Parlament de les Illes Balears recorda que és el Consell
de Seguretat de Nacions Unides l'organisme que té la tasca de
preservar la pau i la seguretat internacionals i que una decisió
unilateral constituiria una clara violació d'aquest principi.  

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
que, en cas d'iniciar-se el conflicte bèlAlic, s'abstengui
d'autorit zar la utilització de les instalAlacions portuàries i
aeroportuàries de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears manifesta que els més de
20 milions d'habitants de l'Iraq pateixen les conseqüències del
règim totalitari de Sadam Husein, i que, a més, serien ells els
vertaders perjudicats per una acció armada contra el seu país.

Per tant, el Parlament de les Illes Balears es posiciona de
manera radical en contra d'una possible intervenció bèlAlica a
l'Iraq alhora que demana una oportunitat  per a la paraula i el
diàleg."

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

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la InterpelAlació RGE núm. 353/03, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb els serveis ferroviaris a les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat  Jaume  F o n t  i
Barceló.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears  l'Hble.
Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,
Francesc Quetglas i Rosanes.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista, l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista.
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Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Jaume Font
i Barceló i Francesc Quetglas i Rosanes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 623/03, de l'Hble.
Sr. Diputat  Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de les 879 denúncies per
maltractaments enregistrades a les Illes Balears durant el 2002.
(BOPIB 176 de 7 de març del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 624/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament dels drets de successió de
l'herència del Sr. Bartomeu March Servera. (BOPIB 176 de 7 de
març del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març 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 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 625/03, de l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quatre rotondes en 800 metres a la carretera de
Valldemossa. (BOPIB 176 de 7 de març del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març 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 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 626/03, de l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat abonada a la Farmàcia Salom per la
venda de medicaments. (BOPIB 176 de 7 de març 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 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 616/03, de l'Hble.
Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres del torrent de Manacor. (BOPIB 176
de 7 de març 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 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 617/03, de l'Hble.
Sr. Diputat  Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a decret regulador de les activitats
elèctriques. (BOPIB 176 de 7 de març del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 627/03, de l'Hble.
Sr. Diputat  Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tracte de favor en el proveïment de gas
natural a l'illa de Menorca. (BOPIB 176 de 7 de març del 2003).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 618/03, de l'Hble.
Sra. Diputada Maria Lluïsa Dubon i Petrus, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conveni de seguretat. (BOPIB
176 de 7 de març del 2003).

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 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11

de març del 2003, debaté la Pregunta RGE núm. 575/03, de l'Hble.
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a construcció de nous centres escolars de primària a
l'illa d'Eivissa. (BOPIB 176 de 7 de març del 2003).

La contestà a la mateixa sessió, el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de la liquidació del pressupost del Parlament

de les Illes Balears de l'any 2002.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març del 2003, s'aprovà per assentiment la liquidació del
pressupost del Parlament de les Illes Balears de l'any 2002.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

(A la versió impresa podeu consultar els quadres d'aquesta
liquidació)
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Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple RGE núm. 621/03, 622/03 i 619/03.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març del 2003, foren ajornades en temps i forma pel
Govern, mitjançant els escrits RGE núm. 609/03 i 675/03, les
preguntes que es relacionen a continuació, totes publicades al
BOPIB núm. 176, de 7 de març del 2003:

* RGE núm. 621/03, relativa a cost de la publicitat del Dia de les
Illes Balears a Eivissa-Formentera, del diputat Hble. Sr. Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular. 

* RGE núm. 622/03, relativa a persones que han assistit als
actes del Dia de les Illes Balears a Eivissa-Formentera, del
diputat  Hble. Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular.

* RGE núm. 619/03, relativa a estalvi en la impressió del BOIB,
de la diputada Hble. Sra. Sofía Hernanz i Costa, del Grup
Parlamentari Socialista. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE
núm. 159/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a  subvencions concedides a
SEBIME per a l'Euro Bijoux.  (BOPIB núm. 172 de 7 de febrer del
2003).

La contestà a la mat eixa sessió l'Hble. Sr. Vicepresident del
Govern de les Illes Balears i  Conseller d'Economia, Comerç i
Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE
núm. 160/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beneficis obtinguts per Fires i
Congressos.  (BOPIB núm. 172 de 7 de febrer del 2003).

La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sr. Vicepresident del
Govern de les Illes Balears i  Conseller d'Economia, Comerç i
Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE
núm. 162/03, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció de les zones de gran
afluència turística.  (BOPIB núm. 172 de 7 de febrer del 2003).

La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sr. Vicepresident del
Govern de les Illes Balears i  Conseller d'Economia, Comerç i
Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 27 de febrer del 2003, debaté la Pregunta RGE
núm. 163/03, de l'Hble. Sr. Diputat  Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris d'aplicació per
determinar zones de gran afluència turística a la Llei de comerç.
(BOPIB núm. 172 de 7 de febrer del 2003).

La contestà a la mateixa sessió l'Hble. Sr. Vicepresident del
Govern de les Illes Balears i  Conseller d'Economia, Comerç i
Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,

davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre la
distribució i la situació actual de l'anomenat fons de
cooperació municipal (RGE núm. 3521/03).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de març del 2003, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, qui
informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de Presidència

i de Turisme, davant la Comissió de Turisme, sobre la compra-
venda, amb fons de l'anomenada ecotaxa, de la urbanització
Colonia Virgen del Carmen de Son Serra de Marina, del
terme municipal de Santa Margalida (RGE núm. 151/03).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de març del 2003, tengué lloc la
compareixença dels Hbles. Sr. Consellers de Presidència i de
Turisme, que, acompanyats del secretari general tècnic de la
Conselleria de Presidència i de l'assessor del conseller de
Turisme, informaren sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió RGE núm. 161/03.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de febrer del 2003, quedà ajornada la
pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suspensió dels punts de primera venda de peix (BOPIB núm.
172, de 7 de febrer d'enguany), a causa de l'absència del
conseller d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Conclusions elaborades per la Ponència que té com a

objecte avaluar l'impacte i les conseqüències de l'epidèmia
anomenada de la llengua blava.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de febrer del 2003, aprovà per unanimitat la
proposta de conclusions elaborada per la ponència de
referència, que es transcriu a continuació:

"Una vegada realitzades les compareixences previstes en el
pla de treball, s’ha pogut constatar que:

1. La llengua blava és una epizoòtia provocada per un virus
que afecta els animals de remuc. D’aquests el bestiar oví pateix
la malaltia amb un quadre clínic que dóna lloc a la mort d’un
percentatge elevat d’animals de cada guarda afectada.

2. El bestiar boví i el caprí no presenten, generalment,
símptomes de la malaltia però actuen com a portadors temporals
del virus.

3. Hi ha 24 serotipus diferents del virus de la llengua blava,
amb diferents distribucions geogràfiques.

4. Aquesta epizoòtia es caracteritza per no contagiar-se
directament entre els animals; perquè es produeixi el contagi és
necessària la presència de l’insecte vector específic d’aquesta
malaltia: un mosquit de la família dels ceratopogònids
pertanyent al gènere culicoides.

5. La malaltia només es dóna en les èpoques d’activitat del
vector, lligades a la temperatura i a la humitat de l’ambient, es
tracta, per tant, d’una malaltia estacional que es presenta a
l’estiu avançat i, sobretot, a la tardor.

6. A Europa i, concretament, a l’Estat Espanyol, havia tingut
incidència a finals dels anys cinquanta. A finals dels anys
noranta torna a comparèixer a Grècia. A l’estiu del 2000 hi ha
epizoòtia de la llengua blava a diversos països de la
Mediterrània: Grècia, Turquia, Sardenya (Itàlia), Algèria i
Tunísia.

7. Com totes les malalties infeccioses dels animals està
subjecta a una estricta normativa per part  de la Unió Europea,
que regula la restricció total del moviment de les espècies
d’animals sensibles i les mesures d’eradicació de la malaltia. Tot
el sector ramader de remugants de les Illes n’ha patit les
conseqüències, ja que a Mallorca la sortida de mens cap a
sacrifici o engreix a la península que es donava en els darrers
anys s’ha aturat, així com la sortida de bovins a escorxadors;
aquestes conseqüències són més greus per al sector vacum de
Menorca amb un gran comerç habitual de vedells cap als
engreixadors i de vaques cap als escorxadors de la península.
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8. El 29 de setembre del 2000 es té la primera notícia que en
quatre explotacions properes, del Llevant de Mallorca
(Capdepera, Son Servera) s’ha presentat  una patologia al
bestiar oví que afecta un gran nombre d’animals i que ha
conduït a la mort d’un percentatge dels animals de les guardes.

9. La Conselleria d’Agricultura determina que en aqueixes
explotacions s’implantin tot d’una mesures d’immobilització
preventives i es prenen mostres de teixits dels animals afectats
per tal d’establir al laboratori el diagnòstic de la malaltia.

10. Es posa en marxa tot d’una un dispositiu de comunicació
i informació i es contacta telefònicament amb tots els ramaders
d’oví del Llevant de Mallorca per tal de conèixer l’extensió de
la possible epizoòtia i establir les mesures cautelars (o
preventives) adients per evitar la difusió de la malaltia.

11. El 3 d’octubre es coneix que a l’illa de Menorca es
donen, al bestiar oví, casos amb els mateixos símptomes clínics.
És probable que a Menorca els casos de malaltia haguessin
començat abans i que pel caràcter complementari del sector oví
a l’illa no se’n tingués coneixement oficial.

12.  El 5 d’octubre es declara, pels primers resultats analítics,
la sospita de llengua blava i el dia 10 es confirma oficialment
l’existència de la malaltia a les Illes Balears, concretament a
Mallorca i Menorca.

13.  Des del primer moment s’estableix un pla de lluita que
determina:
- les zones territorials de protecció i vigilància
- les mesures d’eradicació
- les mesures preventives i d’informació als sectors implicats
- la vacunació d’emergència.
A Menorca, quan es va declarar l’epizoòtia, per Ordre del
conseller d’Agricultura i a petició del Consell Insular, amb
l’objectiu de palAliar la incidència en el bestiar boví de gran
importància a l’illa davant l’oví que és de caire complementari,
s’havien de sacrificar tots els animals de les guardes afectades
per la malaltia; aqueixa ordre va quedar sense efecte en el
moment en què es va aconseguir la vacuna i es va implantar
l’aplicació obligatòria a tot el bestiar oví de les Illes.

14. El gran esforç material i humà que es realitza en la
implantació de les mesures preventives i d’eradicació així com
l’efectivitat que demostra la vacuna fa que la data d’aparició del
darrer focus sigui el 3 de novembre del 2000 a Menorca i el 27
a Mallorca; a Eivissa es varen haver de sacrificar animals d’una
explotació sospitosa amb símptomes de llengua blava, les
anàlisis posteriors no van confirmar la malaltia, amb la qual
cosa a Eivissa i Formentera no es va declarar cap brot.

15. Com qualsevol epizoòtia, la llengua blava té una sèrie de
conseqüències de caire econòmic, concretament:
- pèrdua de caps ovins per mort o sacrifici
- disminució del consum d’oví
- restriccions al moviment d’animals

16. La Conselleria d’Agricultura per tal de palAliar aquestes
conseqüències va arbitrar una pla de xoc, amb tres línies
d’actuació distintes adreçades a:

- Compensar les pèrdues d’animals de l’espècie ovina a les
explotacions mitjançant indemnitzacions i ajudes.
- Afavorir la comercialització de la car de l’oví.
- Contrarestar els problemes ocasionats als ramaders de boví
per la prohibició de moviments cap a la península mitjançant
l’habilitació d’una línia d’ajuts orientada a assegurar la
rendibilitat de l’engreixament dels vedells nascuts a les Illes
Balears en el seu territori.

17.  Cal remarcar la bona coordinació entre les institucions
competents i d’aquestes amb el sector, així com l’esforç i les
aportacions tant humanes com materials que han fet la
Conselleria d’Agricultura, els Consells Insulars d’Eivissa i
Menorca i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

18. Ha quedat demostrat que el sistema d’eradicació de la
malaltia, de profilaxis vacunals i les mesures de caire preventiu
adoptades, el sistema d’alerta sanitària, en definitiva, han
funcionat.

19.  Davant la favorable situació epidemiològica ja s’ha
autoritzat el moviment d’espècies sensibles a les Illes Balears.
La decisió de la Comissió de 10 de gener del 2003 declara les
Illes Balears fora de les zones de protecció i vigilància, cosa que
permet el lliure moviment a tot el territori de la Unió Europea.

20. Continua aplicant-se el sistema de vigilància
epidemiològica de la malaltia.

Per tot  això, la Ponència constituïda per tal d’avaluar
l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada de la
llengua blava acorda:

Primer.- Reconèixer l’esforç realitzat pel Govern de les Illes
Balears, el Consell Insular de Menorca i Eivissa i Formentera i
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per tal de palAliar
les conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua
blava. Ha quedat demostrat que el sistema d’eradicació de la
malaltia, de profilaxis vacunal i les mesures de caire preventiu
adoptades, en definitiva que el sistema d’alerta sanitària ha
funcionat.

Segon.- Reconèixer la bona colAlaboració institucional
haguda entre el Ministeri d’Agricultura, el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars d’Eivissa i Formentera i Menorca
i els ajuntaments afectats.

Tercer.- Reconèixer la colAlaboració, la participació i el
suport  a les mesures adoptades de les entitats professionals
agràries, agrupacions de defensa sanitària, associacions
ramaderes així com els mateixos ramaders.

Quart.- Reconèixer el perjudici que aquesta malaltia ha
causat al nostre sector agrari i recomanar continuïtat en el
programa de vigilància epidemiològica per tal d’evitar l’aparició
d’un nou brot epizoòtic.” 

Seu del Parlament, 27 de febrer del 2003.
El president:
Joan Bosco Gomila i Barber.
El secretari:
Joan Marí i Serra.
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Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

3766/02, de museus de les Illes Balears.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió de
dia 6 de març del 2003, procedí a l'elaboració del dictamen del
projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 160, de 30
d'octubre del 2002.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de març del 2003.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 725/03, del Grup Parlamentari Popular ,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 353/03, relativa a
política del Govern en relació amb els serveis ferroviaris a les
Illes Balears. (Mesa de 19 de març del 2003).

Palma, a 19 de març 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. 353/03,
relativa a política del Govern en relació amb els serveis
ferroviaris a les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
contractació d'una assegurança per tal de cobrir els mals a
terceres persones que es puguin produir en cas d'accident o
similars.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
realitzar un estudi de seguretat al llarg de tot el recorregut de la
xarxa ferroviària.

3. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
de la proposta de resolució aprovada per aquest ple l'any 1999
en els termes següents: "El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que abans que finalitzi l'any 2000
es presenti la proposta de traçat de prolongació de la línia de
ferrocarril entre sa Pobla i Alcúdia".

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, i
concretament SFM, que assumeixi el compromís d'informar dels
retards, posant en ordre els sistemes actuals o invertint en nous
sistemes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
funcionament immediat el senyal lluminós d'arribada a l'estació
de sa Pobla.

6. El Parlament de les Illes Balears reprova l'actitud del
conseller d'Obres Públiques del Govern de les Illes Balears en
relació amb la modificació del traçat del tren al seu pas pel
municipi de Petra.

Palma, a 14 de març del 2003.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 752/03, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer
i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a colAlaboració
econòmica per part de la companyia aèria Iberia en el
trasllat de voluntaris que colAlaboren en la neteja de les
costes gallegues afectades pel vessament del Prestige. (Mesa
de 19 de març del 2003).

RGE núm. 770/03, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
concretes en previsió d'atemptats. (Mesa de 19 de març del
2003).

RGE núm. 771/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Gas
Euskadi. (Mesa de 19 de març del 2003).

RGE núm. 772/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expectatives turístiques. (Mesa de 19 de març del 2003).

RGE núm. 773/03, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la Llei de règim local. (Mesa de 19 de març del
2003).

RGE núm. 774/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a Canal Salat de Ciutadella. (Mesa de
19 de març del 2003).

RGE núm. 775/03, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a oferta pública d'ocupació dels cossos
docents. (Mesa de 19 de març del 2003).
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RGE núm. 776/03, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Llamas i
Márquez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exoneració de l'estudi d'impacte ambiental del traçat del tren
al seu pas per Petra. (Mesa de 19 de març del 2003).

RGE núm. 777/03, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desbloqueig del món del trot i del cavall. (Mesa de 19 de
març del 2003).

RGE núm. 778/03, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
receptes públiques de la Farmàcia Salom. (Mesa de 19 de
març del 2003).

RGE núm. 779/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de distribució de gas natural a Menorca. (Mesa
de 19 de març del 2003).

RGE núm. 781/03, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
autorització de distribució de gas natural a Menorca. (Mesa
de 19 de març del 2003).

Palma, a 19 de març 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, Santiago Ferrer i
Costa, diputat  de la COP de Formentera, adscrit al Grup
Parlamentari Mixt, formula al conseller d'Interior del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

El Govern de les Illes Balears rep colAlaboració econòmica
per part de la companyia aèria Iberia en el trasllat de voluntaris
que colAlaboren en la neteja de les costes gallegues afectades
pel vessament del Prestige?

Palma, a 18 de març del 2003.
El diputat:
Santiago Ferrer i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Interior de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

L'ha informat el delegat del Govern de mesures concretes
preses per les Forces de Seguretat de l'estat en previsió de
possibles atemptats terroristes com a conseqüència de la guerra
de l'Iraq?

Palma, a 19 de març del 2003.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Innovació i Energia del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

Ha rebut el conseller d'Innovació i Energia o algú de la
conselleria, disculpes per les insinuacions efectuades respecte
de l'autorització a Gas Euskadi?

Palma, a 19 de març del 2003.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com pot  influir la possible guerra amb Iraq en el turisme,
atesa la millora d'expectatives fonamentades en el creixement de
passatgers els mesos de gener i febrer a l'aeroport?

Palma, a 19 de març del 2003.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quin efecte pot tenir sobre el recurs d'inconstitucionalitat
contra la llei de consells insulars la proposta del PP de
modificació de la Llei de règim local per incloure regidors en el
govern de les grans ciutats?

Palma, a 19 de març del 2003.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan té previst la Conselleria de Medi Ambient començar
les obres de canalització de la desembocadura del Canal Salat
de Ciutadella?

Palma, a 19 de març del 2003.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.

Quina serà l'oferta pública d'ocupació dels cossos docents
per a l'any 2003?

Palma, a 19 de març del 2003.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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
sot asignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines han estat les raons legals i objectives perquè el
projecte modificat del ferrocarril Palma-Manacor al seu pas per
Petra, hagi estat exonerat de l'estudi d'impacte ambiental?

Palma, a 13 de març del 2003.
El diputat:
Antoni Llamas i Márquez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan ja sols queden 10 dies per donar compliment al
mandat del Parlament, segons el qual s'instava el Govern a
desbloquejar la situació del finançament del món del trot i el

cavall, ens pot avançar el conseller sobre quins punts girarà la
proposta?

Palma, a 18 de març del 2003.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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.

Dels 135.000.995,27 i que corresponen a la despesa
farmacèutica de l'ib-salut, quina quantitat correspon a les
receptes públiques venudes a la Farmàcia Salom?

Palma, a 12 de març del 2003.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 vicepresident del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Per quines raons no s'ha tramitat des de la Direcció General
d'Indústria el procediment per a l'autorització de la distribució
de gas natural a Menorca?

Palma, a 18 de març del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.

Per quins motius la Conselleria d'Innovació i Energia
cons idera que no s'ha de valorar la proposta alternativa
presentada per Gesa Gas Endesa de suprimir artèries de
transport  i instalAlar més plantes, amb un estalvi de quasi 3Mi
en el projecte de distribució de gas natural a Menorca?

Palma, a 18 de març del 2003.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.



4494 BOPIB núm. 178 - 21 de març del 2003

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 355/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del
Museu de Mallorca. (BOPIB núm. 173 de 14 de febrer del 2003).

El Museu de Mallorca ha rebut durant l'any 2002 un total de
16.452 visitants.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 356/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del
Museu de Menorca. (BOPIB núm. 173 de 14 de febrer del 2003).

El Museu de Menorca ha rebut durant l'any 2002 un total de
18.241 visitants, dels quals 1.268 eren escolars.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 357/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del
Museu d'Eivissa-Formentera. (BOPIB núm. 173 de 14 de febrer
del 2003).

El Museu d'Eivissa-Formentera ha rebut durant l'any 2002
un total de 33.299 visitants, dels quals 3.935 eren escolars.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 358/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del
Museu Puig dels Molins. (BOPIB núm. 173 de 14 de febrer del
2003).

El Museu des Puig dels Molins es troba tancat al públic, i
la necròpolis ha rebut durant l'any 2002 un total de 15.369
visitants, dels quals 3.486 eren escolars.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 359/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del
Museu de Muro. (BOPIB núm. 173 de 14 de febrer del 2003).

El Museu de Muro ha rebut durant l'any 2002 un total de
3.063 visitants.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 360/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del
Museu de Pollentia. (BOPIB núm. 173 de 14 de febrer del 2003).

El Museu de Pollentia ha rebut durant l'any 2002 un total de
8.277 visitants.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 361/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos en
concepte d'entrades del Museu de Mallorca. (BOPIB núm. 173
de 14 de febrer del 2003).

Els ingressos del Museu de Mallorca per venda d'entrades,
durant l'any 2002, ha estat de 7.343,75 euros.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 362/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos en
concepte d'entrades del Museu de Menorca. (BOPIB núm. 173
de 14 de febrer del 2003).

Els ingressos del Museu de Menorca per venda d'entrades,
durant l'any 2002, ha estat de 7.336,17 euros.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 363/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos en
concepte d'entrades del Museu d'Eivissa-Formentera. (BOPIB
núm. 173 de 14 de febrer del 2003).
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Els ingressos del Museu d'Eivissa i Formentera per venda
d'entrades, durant l'any 2002, ha estat de 7.237 euros.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 364/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos en
concepte d'entrades del Museu des Puig dels Molins. (BOPIB
núm. 173 de 14 de febrer del 2003).

El Museu des Puig dels Molins es troba tancat al públic i
l'accés a la necròpolis és gratuït.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 365/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos en
concepte d'entrades del Museu de Muro. (BOPIB núm. 173 de
14 de febrer del 2003).

Els ingressos del Museu de Muro per venda d'entrades,
durant l'any 2002, ha estat de 2.407,50 euros.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 366/03, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos en
concepte d'entrades del Museu de Pollentia. (BOPIB núm. 173
de 14 de febrer del 2003).

Els ingressos del Museu de Pollentia per venda d'entrades,
durant l'any 2002, ha estat de 5.795,40 euros.

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 514/03, 515/03 i 516/03.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
19 de març'del 2003, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 709/03,
presentat  per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Capó i Abrines,

del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de les preguntes de referència, relatives a incorporació
tardana de la població immigrant, a dietes derivades de la
creença religiosa i a mesures de prevenció de l'absentisme
escolar, respectivament, totes publicades al BOPIB núm. 175, de
28 de febrer d'enguany.

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