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Socials, per tal d'informar sobre els termes aprovats pel Reial
Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs a
aquesta comunitat autònoma de les funcions i serveis de
l'Institut Nacional de la Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
142/02, presentat per l'Hble. diputat Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero,del GrupParlamentariPopular,i acceptà la retirada
de les preguntes que es relacionen a continuació, totes elles
presentades pel diputat esmentat:
*RGE núm. 2401/01, relativa a estudi sobre instal•lacions
culturals a les Illes Balears (BOPIB núm. 95, de dia 25 de
maig del 2001).
*RGE núm. 4129/01, relativa a execució del nou alberg
juvenila Menorca (BOPIB núm. 116, de dia 9 de novembre del
2001).

Ordre de Publicació
A)
Retirada de les preguntes amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia RGE núm. 3587/01, 3588/01,
3589/01, 3590/01, 3591/01, 3592/01, 3593/01 i 3594/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
133/02, presentat per l'Hble. diputat Sr. GuillemCamps i Coll,
del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada de les
preguntes que es relacionen a continuació, totes elles
presentades pel diputat esmentat i publicades al BOPIB núm.
109, de dia 5 d'octubre del 2001:

*RGE núm. 4328/01, relativa a projecte integral de
desenvolupament del territori cultural de les Illes Balears
(BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre del 2001).
*RGEnúm.4329/01, relativa a arxiu i museu de l'educació
a les Illes Balears (BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre
del 2001).
*RGE núm. 4330/01, relativa a situació dels acords
Govern-ConsellInsular de Menorca percompartirespaisen el
Museu de Menorca (BOPIB núm. 118, de dia 23 de novembre
del 2001).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

*RGE núm. 3587/01, relativa a garantia de futur de
l'empresa CATISA.
*RGE núm. 3588/01, relativa a ajudes donades a l'empresa
CATISA.

Ordre de Publicació
*RGE núm. 3589/01, rel ativa a millora de la
comercialització de la carn procedent de la ramaderia de les
Illes Balears.
*RGE núm. 3590/01, relativa a noves indústries de
reciclatge i energies alternatives.
*RGE núm. 3591/01, relativa a inici de les obres
d'electrificació rural Pla Verd.
*RGEnúm.3592/01,relativa a inversions a Menorca per al
condicionament de camins rurals.
*RGE núm. 3593/01, relativa a inversions per potenciar la
indústria agroalimentària de Menorca.

C)
Retirada de la sol•licitud de compareixença RGE núm.
2211/01.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, admeté a tràmit l' escrit RGE núm.
183/02,presentatpel GrupParlamentariPopular, i acceptà la
retirada de la sol•licitud de compareixença de referència,de
l'Hble. Conseller de Presidència, davant la Comissió
d'AssumptesInstitucionalsi Generals,per tal d'informarsobre
l'elaboració del projecte de llei municipal i de règim local de
les Illes Balears, la qual fou publicada al BOPIB núm. 93, de
dia 11 de maig del 2001.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

*RGEnúm.3594/01, relativa a pla d'ús d'aigües depurades
per a reg agrícola.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
B)
Retirada de les preguntes amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
2401/01, 4129/01, 4328/01, 4329/01 i 4330/01.

Ordre de Publicació
A)
Resolució de Presidènciareguladora de la tramitació en el
Ple dels convenis.
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Resolució de Presidència
Presentat pel Govern de les Illes Balears el projecte de
conveni per a la constitució de l’Institut Ramon Llull, als efectes
prevists a l’article 17.1 de l’Estatut d’Autonomia, per ésser
signat amb la Generalitat de Catalunya, atès que no existeix
p recepte reglamentari que reguli la tramitació d’aques t a
iniciativa i, atès que es necessari d’acord amb el que preveu
l’article 31.2 del Reglament de la Cambra de dictar una
Resolució, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides i conformement amb l'establert per l'article esmentat,
dicta la següent
Resolució:
1) Quan el Govern de les Illes Balears sol•liciti delParlament
d’acord amb el que preveu l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia,
l’aprovació de convenis per a la gestió i prestació de serveis
propis amb altres comunitats autònomes, així com convenis de
col•laboració o cooperació, serà necessari que es presentin
conjuntament amb el conveni, els antecedents necessaris per a
pronunciar-se’n.
2) Rebut al Parlament el projecte de conveni, la Mesa
n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
3) El debat d’aquesta iniciativa es farà a plenari d’acord amb
les normes previstes per al debat de totalitat.
4) Eldebat començarà amb la presentació que un membre del
Govern faci d’aquesta iniciativa sense limitació de temps.
5) Els grups parlamentaris podran intervenir en un torn a
favor o un en contra per un temps de 15 minuts, o bé fixar la
seva posició per un temps de 10 minuts.
6) El Govern podrà contestar als grups de forma conjunta o
individual. Desprès de la rèplica dels grups, la contrarèplica del
Govern tancarà el debat.
7) Acabat el debat, el president sotmetrà a una sola votació
el projecte de convenials efectes de possibilitar-ne l’aprovació
i, si pertoca, la signatura.
8) El president del Parlament comunicarà al president de les
Illes Balears l’acord pres pel plenari i n’ordenarà la publicació
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Substitució a la Junta del Personal del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 30 de gener del 2002, es donà per assabentada del
contingut de l' escrit RGE núm. 235/02, presentat per la Junta
de Personal del Parlament de les Illes Balears, mitjançant el
qual es comunica la dimissió del Sr. Gabriel Tous i Bauzá i la
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incorporació i elecció del Sr. Jaume Riera i Pou, com a nou
secretari de la Junta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener del 2002.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

