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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

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 1 d'agost del 2003.

3.1. PROJECTES DE LLEI

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de setembre, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 1543/03, de mesures urgents en matèria
d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris dispos en
d'un termini de 8 dies, que comptarà des del dia següent al de
la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 15 de setembre d'enguany, a les 14,00
hores.
Així mateix, i conformement amb l'establert a l'article 95
del Reglament del Parlament, i atesa la petició formulada,
s'acordà de tramitar el projecte de llei de refer ència pel
procediment d'urgència.
Palma, a 3 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 1
d'agost del 2003, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

Aprovació del Projecte de llei de mesures urgents en matèria
d'ordenació territorial i urbanisme, a les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de mesures urgents en
matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears, que
s'adjunta.
Segon. Traslladar al Parlament de les Illes Balears el projecte de
llei aprovat perquè procedeixi a la seva tramitació i aprovació,
si pertoca, com a llei.
T e r c e r. SolAlicitar que, atesa la complicada situació
socioeconòmica del municipi de Campos i l'important
endarreriment en la tramitació del Pla territorial insular d'Eivissa
i Formentera, es trameti l'esmentat projecte pel procediment
d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 95 del Reglament
de la Cambra."

63

A)
PROJECTE DE LLEI DE MESURES URGENTS EN
MATÈRIA D'ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANISME
A LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de directrius d'ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, va ser modificada per la Llei
9/1999, de 6 d'octubre de mesures cautelars i d'emergència
relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme de les Illes
Balears. Aquest text legal suprimí, a la disposició transitòria
sisena, allò que originàriament s'establia a les DOT per a sòl
classificat com a apte per urbanitzar en el planejament
urbanístic del Municipi de Campos, que van classificar-se com
a sòl rústic.
L'exposició de motius de la Llei de directrius d'ordenació
territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, ja
assenyalava que la definició d'un model territorial no pot fer
abstracció de la realitat econòmica, social, cultural i
mediambiental del territori i, en conseqüència, han d'establir-se
mesures que corregeixin els desequilibris interterritorials.
Aquesta llei té present, com ja va tenir originàriament la Llei
6/1999, de 4 d'abril, de directrius d'ordenació territorial de les
Illes Balears i de mesures tributàries, l'actual situació
socioeconòmica del municipi de Campos, conseqüència de la
pràctica desaparició de les activitats agràries tradicionals i la
inexistència d'activitats terciàries que han provocat una evident
situació de precarietat.
El principi de solidaritat interterritorial i el deure de
promoure el progrés socioeconòmic dels ciutadans de les illes,
que consagra el nostre Estatut d'autonomia, justifiquen
àmpliament el tractament diferenciat i singular del municipi de
Campos, per palAliar així, parcialment, l'actual desequilibri
inequívocament existent . En conseqüència s'ha classificat
d'urbanitzable un sector del planejament municipal de Campos
i s'hi ha restablert
la vigència de l'esmentat instrument
urbanístic; aquest fet coincideix, per tant, territorialment i en
règim urbanístic amb allò que originàriament estableix la Llei
6/1999, de 4 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les
Illes Balears i àrees d'especial protecció de les Illes Balears.
Aquesta llei afronta el fet de l'evident retard en la redacció
del Pla Territorial Insular de les illes d'Eivissa i Formentera,
produït per motius conjunturals entre d'altres. La prudència
aconsella establir un nou termini màxim per aprovar l'esmentat
Pla Territorial Insular, per impedir així,
que es produeixin
situacions irreversibles o que dificultin la futura eficàcia del Pla
Territorial Insular d'Eivissa i Formentera. Alhora i ateses les
circumstàncies territorials de les illes d'Eivissa i Formentera es
modifica l'Annex I Matriu del Sòl Rústic, en coherència amb les
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modificacions que estableix aquesta llei, per a la Llei 1/1991, de
30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears.
Es procedeix a l'establiment d'una parcelAla mínima, per a les
possibilitats d'edificació d'habitatge unifamiliar a les àrees
naturals d'especial protecció de les Illes d'Eivissa i Formentera.
Al mateix temps s'ha produït un augment de la superfície
mínima de parcelAla a efectes d'edificació d'habitatge unifamiliar,
als àmbits territorials d'Eivissa i Formentera qualificats com àrea
rural d'interès paisatgístic.
Es preveuen, en aquesta llei, les condicions especials de
parcelAla mínima a sòl afectat per la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, en els casos de transmissió per
mortis causa i d'acord amb les particularitats pròpies del dret
civil especial d'Eivissa i Formentera així com en els casos de
donacions entre pares i fills, deixant la regulació al Pla
Territorial Insular. S'estableixen condicions de manteniment de
la titularitat de la propietat, evitant situacions de transmissió
d'aquesta, que distorsionaria la intenció de mantenir en el nucli
familiar del sòl adquirit per qüestió hereditària.

Annex I
Matriu d'ordenació del sòl rústic
Sector primari
Activitats
extensives

1. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, els Plans
Territorials Insulars s'han d'aprovar
en els següents
terminis:
a.- el de Menorca en quatre anys.
b.- el de Mallorca en cinc anys.
c.- el d'Eivissa i Formentera en sis anys.
2. S'afegeix un tercer punt a la disposició transitòria sisena de
la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directriu s d'ordenació territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries, que queda redactat
de la següent manera:

1

2

2-3

ANEI

1

2

2

ARIP

1

2

2

APR

1

2

2

APT

1

2

2

AIA

1

1

2

AT

1

1

2

SRG

1

1

2

Sector secundari
Indústria
transformació
agrària

Indústria general

AANP

2-3

3

ANEI

2-3

3

ARIP

2

3

APR

3

3

APT

2

3

AIA

2

2-3

AT

2

3

SRG

2

2-3

Equipaments
Sense construcció

3. Es classifica com a sòl urbanitzable el sòl delimitat com a
sector THM-DP CG-2 “Caseta des Garriguer” a les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi de Campos.
Es restableix la vigència, a tots els efectes i a l'àmbit
territorial de l'esmentat s e c t o r , d'allò que se'n disposa a les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Campos
en el moment de l' aprovació definitiva, el 7 de juny de 1991.
3. Es modifica l'Annex I, Matriu d'Ordenació del Sòl Rústic, i
queda redactat de la següent forma:

Activitats
complementàries

AANP

Article 1
Modificació de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius
d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries
1. Es modifica el punt 1 de l'article 84 de la Llei 6/1999, de 3
d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, que queda redactat de la
següent manera:

Activitats
intensives

Resta
d'equipaments

AANP

2-3

3

ANEI

2

3

ARIP

2

2

APR

2-3

3

APT

2

3

AIA

2

2

AT

2

2

SRG

2

2
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Altres
Activitats
extractives

Infraestructures

Habitatge
unifam.
aïllat

Protecció i
educació
ambiental

AANP

3

2-3

3

2

ANEI

2-3

2

2-3

1

ARIP

2-3

2

2

1

APR

2-3

2-3

3

2

APT

2-3

2

3

1

AIA

2-3

2

2

1

AT

3

2

2

1

SRG

2-3

2

2

1

Categories de sòl
SRP. Sòl rústic protegit
AANP. Àrea natural d'especial interès d'alt nivell de
protecció.
ANEI. Àrea natural d'especial interès.
ARIP. Àrea rural d'interès paisatgístic.
APR. Àrea de prevenció de riscs (1).
APT. Àrea de protecció territorial.
SRC. Sòl rústic comú
AIA. Àrea d'interès agrari.
AT. Àrea de transició.
SRG. Sòl rústic de règim general.
Regulació dels usos
1. Admès sense perjudici del compliment de la normativa
específica.
2. Condicionat segons estableix el Pla territorial parcial.
Transitòriament les condicions seran les de l'instrument de
planejament general vigent o les de la declaració d'interès
general (2).
2-3. Prohibit amb les excepcions que estableix el Pla territorial
parcial (3). Transitòriament les excepcions seran les de
l'instrument de planejament general vigent o les de la declaració
d'interès general (2).
3. Prohibit.
Normes específiques
(1) En les àrees de prevenció de risc d'incendis, quan es
destinin a usos o activitats que suposin habitatges i incorporin
mesures de seguretat vial per garantir l'accés de persones i
vehicles, dipòsits d'aigua per a una primera situació
d'emergència així com també actuacions a la vegetació en un
radi de 30 metres al voltant de les edificacions per reduir la
càrrega de combustible, se'ls aplicarà el règim d'usos prevists
a la categoria de sòl que es correspondria en absència d'aquest
risc d'incendi.
(2) A els efectes de l'aplicació transitòria d'aquesta Matriu, pel
que fa al sector primari, s'entenen inclosos els usos a què es

65

refereix la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernitzación de las
explotaciones agrarias, encara que no estiguin prevists als
instruments de planejament general.
(3) L'ús d'habitatge unifamiliar aïllat dins d'ANEI només podrà
permetre's a les illes d'Eivissa i Formentera.

Article 2
Modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears
1. L’article 12 a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals
i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes
Balears queda redactat de la següent manera:
Als terrenys inclosos a un àrea natural d'especial interès, la
superfície susceptible de l'edificació d'un habitatge aïllat és:
Per a l'illa d'Eivissa, 5 Hectàrees.
Per a l'illa de Formentera, 3 Hectàrees.
2. Es modifica l'article 14 de la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, en allò que fa referència a les illes
d'Eivissa i Formentera, substituint-se el número 2 pels números
2 i 3 següents:
2. Per a l'illa de Eivissa, 2,5 Hectàrees.
3. Per a l'illa de Formentera, 1,5 Hectàrees
3. S'afegeix l'article 14 bis a la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, que queda redactat de la següent
manera:
El Pla Territorial Insular de Eivissa i Formentera podrà
reduir fins a un 25% les superfícies previstes als articles 12 i
14 quan es tracti de finques registrals resultants d'actes
dispositius de segregació derivats de testaments o pactes
s uccessoris, o que siguin necessaris per dur a terme la
partició de béns per idèntica raó hereditària o per a procedir
al pagament de la llegítima, o quan es tracti de donacions
entre pares i fills.
Les llicències d'edificació en parcelAles que es beneficiïn de la
reducció prevista en l’apartat anterior només s’atorgaran
prèvia acceptació, per part del propietari, de l’obligació de
no transmetre inter vivos l'esmentada finca en el termini de
quinze anys a comptar des de l’atorgament de la llicència.
L’eficàcia d’aquesta es demorarà al moment en el que
s’acrediti, davant de l'ajuntament competent, haver practicat
la corresponent inscripció al Registre de la Propietat de
l'esmentada obligació. En qualsevol cas, la llicència es
condicionarà al manteniment d'aquesta obligació.

Disposició derogatòria
Queda derogada qualsevol disposició de rang legal o
reglamentari que s'oposi o contradigui el disposat en aquesta
llei.
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Palma, a 31 de juliol del 2003.
El portaveu suplent:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma 1 d’agost de 2003.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Isabel Cabrer i González.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPELALACIONS

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1525/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a reunió del Consell Agrari de
Menorca de dia 30 de juliol. (Mesa de 3 de setembre del
2003).

Ordre de Publicació
RGE núm. 1515/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a futur energètic a les Illes Balears. (Mesa de 3 de
setembre del 2003).
RGE núm. 1516/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a enllaç viari Palma-Manacor. (Mesa de 3 de
setembre del 2003).
Palma, a 3 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 1526/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a mesures de la Conselleria
d'Agricultura davant els anuncis fets per l'empresa KRAFT.
(Mesa de 3 de setembre del 2003).
RGE núm. 1527/03, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a coneixement previ per part del
conseller d'Agricultura dels anuncis de KRAFT. (Mesa de 3
de setembre del 2003).
RGE núm. 1555/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a defuncions a causa de la calor. (Mesa de 3 de
setembre del 2003).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre el futur energètic a les Illes Balears.

RGE núm. 1556/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampo l i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a defuncions a mort de voltors a la Serra de
Tramuntana. (Mesa de 3 de setembre del 2003).

Atesa la situació d'extrema debilitat en què es troba el
sistema elèctric a les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista interpelAla el Govern en relació amb la política del
Govern sobre el futur energètic a les Illes Balears.

RGE núm. 1557/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a defuncions a causa de la calor. (Mesa de 3 de
setembre del 2003).

Palma, a 31 de juliol del 2003.
El portaveu suplent:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Palma, a 3 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre l'enllaç viari Palma-Manacor.

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'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Atesos els continus canvis de criteri del Govern pel que fa
a la comunicació per carretera entre Palma i Manacor, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern sobre la política del
Govern en relació amb l'enllaç Palma-Manacor.

Atès que l'empresa KRAFT radicada a Menorca ha anunciat
una baixada en el preu de compra del formatge i la quallada que
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adquireix a les finques menorquines amb el consegüent perill
que això suposa per a la viabilitat del camp de Menorca ...
P er quin motiu el Sr. Conseller d'Agricultura no assistí a la
reunió del Consell Agrari de Menorca celebrada el proppassat
dia 30 de juliol?
Per quin motiu no hi assistí un director general de la
Conselleria d'Agricultura del Govern de les Illes Balears?
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
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 a la consellera de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines iniciatives ha duit a terme la Conselleria de Sanitat
i Consum per mitigar els trastorns de salut causats per l'onada
de calor que ha afectat aquest estiu 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'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Atès que l'empresa KRAFT radicada a Menorca ha anunciat
una baixada en el preu de compra del formatge i la quallada que
adquireix a les finques menorquines amb el consegüent perill
que això suposa per a la viabilitat del camp de Menorca ...
Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Agricultura
del Govern de les Illes Balears per fer front a aquesta
problemàtica?

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 Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quines investigacions s'han duit a terme i amb quins
resultats sobre la mort a trets dels voltors trobats a la Serra de
Tramuntana la segona quinzena del mes d'agost del 2003?

El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Atès que l'empresa KRAFT radicada a Menorca ha anunciat
una baixada en el preu de compra del formatge i la quallada que
adquireix a les finques menorquines amb el consegüent perill
que això suposa per a la viabilitat del camp de Menorca ...
És cert que el Sr. Conseller d'Agricultura coneixia,
prèviament que es fes saber al sector agrari menorquí, la
intenció de l'empresa KRAFT d'abaixar els preus de compra dels
productes esmentats?
En cas de ser cert, des de quan ho coneixia?

F)
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 escrita.
Quin és el nombre de defuncions que hi ha hagut a causa de
la forta onada de calor que ha afectat aquest estiu les Illes
Balears?
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

En cas de ser cert, per quins motius no informà
immediatament la conselleria corresponent del Consell Insular
de Menorca?

Ordre de Publicació

En cas de ser cert, quines mesures va prendre en el moment
de saber-ho?

RGE núm. 1548/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a suport de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a la
SAT Prilac. (Mesa de 3 de setembre del 2003).
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RGE núm. 1549/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
r elativa a ajut de la Conselleria d'Agricultura i Pesca al
sector vacum. (Mesa de 3 de setembre del 2003).
RGE núm. 1550/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a mesures per impedir la desaparició definitiva del
sector vacum lleter de Mallorca. (Mesa de 3 de setembre del
2003).
RGE núm. 1551/03, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a informació sobre la baixada de preus de "Lácteos
Piris". (Mesa de 3 de setembre del 2003).
Palma, a 3 de setembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per
impedir la desaparició definitiva del sector vacum lleter de
Mallorca davant la baixada dels preus de la llet provocada per
"Lácteos Piris"?
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Coneixia el Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca la intenció de
l'empresa "Lácteos Piris" d'abaixar el preu de la llet pagada als
ramaders?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca continuar
donant suport a la SAT Prilac?
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1546/03, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la moció de censura, amb suport d'un
trànsfuga, a Maria de la Salut. (Mesa de 3 de setembre del
2003).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 3 de setembre del 2003.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca aprovar per a l'any
2003 un ajut al sector vacum lleter similar al conegut com
"Proagro"?
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
El passat 14 de juny, a l'Ajuntament de Maria de la Salut, va
ser elegit Martí Ferriol com a batlle, ja que era el candidat de la
llista més votada a les passades eleccions municipals de 25 de
maig.

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'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

A finals de juliol s'ha presentat una moció de censura per
part dels grups municipals del PP i UM, amb el suport del que
va ser cap de llista del PSM i actualment és un trànsfuga que
s'ha sortit de la disciplina de partit, Jaume Mestre.
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Atès que tots els partits polítics amb representació
institucional varen signar un pacte anti-transfuguisme que diu
explícitament: "... se comprometen a impedir la utilización de
tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías
de Gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar
ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a
desincentivar el transfuguismo político a través de la
adopción de medidas disuasorias de carácter económico,
reglamentario y protocolario".
Atès que aquesta moció de censura atempta contra la lletra
i l'esperit del pacte anti-transfuguisme i representa una
desvirtuació de la legitimitat democràtica i de les més elementals
normes de convivència institucional, es presenta, per a la seva
aprovació, per part del Parlament de les Illes Balears la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja tot ús del vot dels
trànsfugues per tal de canviar les majories a les institucions.
2. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la convicció
que els trànsfugues desvirtuen la voluntat dels electors, així
com en la intenció de continuar impulsant mesures de caràcter
econòmic, reglamentari i protocolAlari que desincentivin les
pràctiques trànsfugues.
3. El Parlament de les Illes Balears rebutja la moció de censura
presentada a Maria de la Salut per PP i UM, avalada pel vot
d'un trànsfuga.
Palma, a 31 de juliol del 2003.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ampliació del ter mini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei pel qual es deroga la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de
l'impost sobre les estades a empreses turístiques d'allotjament,
destinat a la dotació del fons per a la millora de l'activitat
turística i la preservació del medi ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
3 de setembre del 2003, conformement amb l'acord adoptat per
la mateixa Mesa en sessió de dia 29 de juliol proppassat, es
donà per assabentada de la presentació dels escrits RGE núm.
1514/03 i 1522/03, presentats pels grups parlamentaris Socialista
i PSM-Entesa Nacionalista, respectivament, i de l'acord alAludit
(publicat al BOPIB núm. 7, de 31 de juliol d'enguany), pel qual
el termini de presentació d'esmenes a la totalitat acabà dia 25
d'agost i el de presentació d'esmenes parcials acabà dia 3 de
setembre a les 14,00 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de setembre del 2003.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Presidència per resolució de dia 20 de juny del
2003, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 2938/03 de dia
23 de juny del 2003, en ús de les facultats previstes a l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà la
ratificació en el càrrec del Sr. José Negrón Nevado com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a grup C, nivell 23) adscrit al servei del
Grup Parlamentari Popular.
Atès l'escrit amb RGE núm. 1520/03 de dia 31 de juliol del
2003, presentat per la portaveu suplent del Grup Parlamentari
Popular pel qual se solAlicita el cessament d'aquest amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 d'agost del 2003.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. José Negrón Nevado amb DNI núm.
24.912.30, com a personal eventual amb categoria administrativa
de cap de negociat (grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i administratius
des de dia 1 d'agost del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de dia 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
4. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 31 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

C)
Nomenament de personal eventual.

Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Resolució de Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 1513/03 de dia 31 de juliol del 2003,
solAlicita el nomenament del Sr. Josep Maria Frau Gayà com a
personal eventual d'aquest.
C. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

està

dotada

pressupostàriament

i

En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Atès que la Presidència per resolució de dia 17 de juliol del
2003, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 3350/03 de dia
17 de juliol del 2003, en ús de les facultats previstes a l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, aprovà el
nomenament del Sr. Bartomeu Tugores Bautista com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a grup C, nivell 23) adscrit al servei del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 16 de juliol del 2003.
Atès l'escrit amb RGE núm. 1540/03 de dia 11 d'agost del
2003, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds pel qual se solAlicita el cessament d'aquest
amb efectes econòmics i administratius des de dia 1 de
setembre del 2003.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Josep Maria Frau Gayà
41.490.829, com a personal eventual
administrativa de cap de negociat (grup C), i
Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics
des de dia 1 d'agost del 2003.

amb DNI núm.
amb categoria
adscrit al Grup
i administratius

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 31 de juliol del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

1. El cessament del Sr. Bartomeu Tugores i Bautista amb DNI
núm. 43.002.432, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23) adscrit al
servei del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 1 de setembre del
2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el
t ermini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
4. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
A la seu del Parlament, a 1 de setembre del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
D)
Nomenament de personal eventual.

E)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Resolució de Presidència
Atès que:
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. El portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1540/03 de dia 11
d'agost del 2003, solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, com a personal eventual adscrit al grup.
C. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

està

dotada

pressupostàriament

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.
B. Mitjançant l'escrit amb RGE núm. 1591/03 de dia 3 de
setembre del 2003, el portaveu del Grup Parlamentari Popular
solAlicita el nomenament del Sr. José Antonio Vallori Genestra,
com a personal eventual del Grup Parlamentari Popular.

i

En ús de les facultats previstes a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

C. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

està

dotada

pressupostàriament

i

En ús de les facultats previst es a l'article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló amb DNI
núm. 43.005.788, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C), adscrit al servei del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 de setembre del 2003.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 1 de setembre del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

1. Nomenar el Sr. José Antonio Vallori Genestra amb DNI núm.
43.091.539, com a personal eventual amb categoria
administrativa de cap de negociat (grup C, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes econòmics i
administratius des de la data que figuri a l'acta de presa de
possessió de la plaça esmentada.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 3 de setembre del 2003.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)

G)

Adjudicació definitiva del contracte de subministrament
amb arrendament i opció de compra, a 48 mesos,
d'ordinadors perifèrics i de software per al Parlament de les
Illes Balears.

Adjudicació definitiva del contracte de subministrament
amb arrendament i opció de compra, a 48 mesos, de 35
ordinadors portàtils per als grups parlamentaris del
Parlament de les Illes Balears.

Parlament de les Illes Balears

Parlament de les Illes Balears

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte
de subministrament:

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte
de subministrament:

Entitat adjudicadora:

Entitat adjudicadora:

Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 7/2003.

Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 8/2003.

Objecte del contracte:

Objecte del contracte:

Subministrament amb arrendament i opció de compra, a 48
mesos, d'ordinadors perifèrics i de software per al Parlament de
les Illes Balears, en dues fases successives de selecció i
adjudicació.
Fase 1: Selecció de l’adjudicatari proveïdor de l’equipament
informàtic.
Fase 2: Selecció i adjudicació de la contractació a l’entitat
financera.

Subministrament amb arrendament i opció de compra, a 48
mesos, de 35 ordinadors portàtils per als grups parlamentaris
del Parlament de les Illes Balears, en dues fases successives de
selecció i adjudicació.
Fase 1: Selecció de l’adjudicatari proveïdor de l’equipament
informàtic.
Fase 2: Selecció i adjudicació de la contractació a l’entitat
financera.

Tipus de contracte: subministrament.

Tipus de contracte: subministrament.

Butlletins Oficials i dates de publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 183, de data 06/06/2003, i BOIB núm. 86, de data
19/06/2003.

Butlletins Oficials i dates de publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 5, de data 11/07/2003, i BOIB núm. 99, de data
10/07/2003.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

Pressupost base de licitació:

Pressupost base de licitació:

Import total per a la fase 1: 170.000,00 euros, amb IVA inclòs.
Import total per a la fase 2: 195.730,38 euros, amb IVA inclòs.

Import total per a la fase 1: 63.600,00 euros, amb IVA inclòs.
Import total per a la fase 2: 73.226,06 euros, amb IVA inclòs.

Adjudicació:

Adjudicació:

Data: 15 de juliol del 2003.
Contractista fase 1: VITRES SUMINISTROS INFORMÁTICOS
Y VISUALES, S.L.
Import: 122.345,00 euros, IVA inclòs.
Contractista fase 2: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
“La Caixa”.
Import: 130.341,98 euros, IVA inclòs. (48 quotes mensuals + la
quota residual).

Data: 29 de juliol del 2003.
Contractista fase 1: VITRES SUMINISTROS INFORMÁTICOS
Y VISUALES, S.L.
Import: 62.356,00 euros, IVA inclòs.
Contractista fase 2: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
“La Caixa”.
Import: 66.395,49 euros, IVA inclòs. (48 quotes mensuals + la
quota residual).

Palma, a 31 de juliol del 2003.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Palma, a 31 de juliol del 2003.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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