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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 17 de desembre
del 1997, s'aprovà la Llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.
Palma, a 19 de desembre del 1997
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
ALS CONSELLS INSULARS
EN MATÈRIA DE TUTELA, ACOLLIMENT
I ADOPCIÓ DE MENORS
Exposició de motius
Mitjançant la Llei orgànica 9/1992, de 23 de desembre,
de transferència de competencias a las comunidades autónomas que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la
Constitución, s'atribuí a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la competència exclusiva en matèria d'institucions
públiques de protecció i tutela de menors, la qual es materialitzà
mitjançant el Reial Decret 2170/1993, de 10 de desembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de
protección de menores. Es complia així la previsió estatutària
establerta a l'apartat e) del punt 1 de l'article 16, i després, amb la
modificació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
efectuada per la Llei orgànica 9/1994, de 24 de març, s'augmentà
l'índex de matèries de competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, regulat a l'article 10.33 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.
No obstant això, l'exercici d'aquesta competència
exclusiva, a diferència del punt 12 del mateix article 10 de
l'Estatut d'Autonomia, resta delimitat a l'anomenat bloc de la
constitucionalitat amb el sotmetiment a la normativa estatal amb
caràcter de llei orgànica que regula la matèria i a la resta de
normes següents:
1. Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del
menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
2. Llei 21/1987, d'11 de novembre, de modificación del Código
Civil en materia de adopción y otras formas de protección de
menores.
3. Llei orgànica 4/1992, de 5 de juny, de reforma de la ley
reguladora de la competencia y el procedimiento de los jueces de
menores.
4. La Llei de les Illes Balears 6/1995, de 21 de març, d'actuació de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aplicació de les
mesures judicials sobre menors infractors.

5. La Llei de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i
protecció dels menors desemparats.
Incidint en les diferències del 33 amb el punt 12 de
l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el control
de legalitat dels actes administratius dictats en l'exercici de la
competència de menors es poden recórrer davant la jurisdicció civil,
la qual cosa fa que les separa clarament d'altres matèries on és
preceptiu l'exhauriment de la via de recursos administratius per
obrir la via de la jurisdicció contenciosa administrativa. No es
tracta, per tant, de cap tipus d'assistència social, sinó de l'exercici
d'una protecció de caire jurídic, i amb unes eines molt concretes: les
institucions jurídiques de la tutela, l'acolliment familiar, les guardes
i l'adopció, en els termes regulats al Codi Civil.
L'article 10.12 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears es refereix a un sistema assistencial, destinat a tota la
població en general, sense perjudici d'una actuació preventiva en
determinats col•lectius més desfavorits, i amb la posada o
desenvolupament d'actuacions no previstes de manera específica en
la legislació bàsica de l'Estat.
Però, per a una adient adequació de l'exercici d'aquestes
competències, s'ha de tenir en compte la singular configuració
territorial i institucional de les Illes Balears, en la qual es
complementen harmònicament l'imperatiu d'una articulació
interinsular i vertebradora, materialitzada al Govern de la Comunitat
Autònoma, amb les parcel•les d'autogovern de cada illa exercides
pels consells insulars.
Les competències en matèria de tutela, acolliment i
adopció de menors no consten com aquelles pròpies dels ens locals,
ni d'aquelles exclusivament enumerades a l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears que primigèniament o diferidament
poden assumir els consells insulars. No obstant això, la clàusula
anomenada residual del mateix article 39 permet que, prèvia la
tramitació de les formalitats i requisits adients i a demanda dels
consells insulars, es puguin aprovar transferències d'altres matèries
que fossin d'interès propi de les corporacions insulars.
Es tracta, per tant, de conjugar la previsió estatutària de
l'article 10.33 amb la de l'article 39, i tot allò amb criteris de
màxima eficàcia, rendibilitat social i sobretot escrupolós respecte a
la legalitat vigent pel que fa als drets dels menors.
Per tot això, s'aprova la llei present on es fa un
plantejament institucional harmònic entre les accions protectores a
desenvolupar pels consells insulars, més relacionades amb aspectes
assistencials i preventius, i aquelles que en estreta coordinació amb
les anteriors suposin una intervenció jurídica presidida pels principis
de seguretat jurídica, igualtat, imparcialitat i objectivitat.
Cal recordar que les Illes Balears són una realitat
geogràfica i històrica plural, desigual i diversa, de difícil articulació
en un sistema conjunt d'institucions político-administratives. Per
donar satisfacció a la voluntat d'autogovern de cada illa, articulada
com un sistema de cooperació harmònica de caràcter interinsular,
i en aplicació de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei de
les Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, el
Parlament de les Illes Balears ha aprovat les vuit lleis d'atribució de
competències als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, i set al Consell Insular de Mallorca, següents:
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1. La Llei 9/1990, de 20 de juny, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
2. La Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de règim local.
3. La Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria d'informació turística.
4. La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
assistència social.
5. La Llei 13/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica
de vehicles.
6. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres
i d'esports.
7. La Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs
aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i
sancions.
8. La Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució de competències
als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en
matèria d'ordenació turística.
La llei present, d'atribució de competències als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera en
matèria de protecció de menors, això és la transferència de la
funció executiva i la gestió corresponents a la tutela, l'acolliment
i l'adopció de menors, constitueix la novena passa, fins ara, que ha
de significar una més propera i millor prestació dels serveis
públics.
Article 1. Objecte de la llei.
La llei present té per objecte atribuir als consells insulars
de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, dins del seu
àmbit territorial i amb caràcter de pròpies, les competències
assumides pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en relació a les matèries de protecció de menors que
s'indiquen i regular-ne l'exercici.
Article 2. Règim d'atribució de les competències.
L'atribució de les competències es realitza en règim de
transferència d'acord amb el que preveu l'article 39 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, l'article 12.3 de la Llei de les
Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, i en els
termes que s'estableixen en aquesta llei.
Article 3. Competències que es transfereixen als consells
insulars.
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
i Formentera assumeixen la funció executiva i la gestió de les
competències que havien estat atribuïdes al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tutela,
acolliment i adopció de menors, excepte les potestats genèriques
i específiques determinades als articles 4 i 5 de la llei present, i en
particular:

3799

1. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels expedients de
declaració de situació de risc en un menor establint les actuacions
de protecció tendents a reduir el risc o a suprimir-lo, regulades,
actualment, a l'article 17 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener,
de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Les actuacions de protecció i la vigilància sobre l'exercici adequat
de la pàtria potestat o de la tutela sobre menors, en concurrència
amb altres administracions, regulades, actualment, a l'article 12 de
la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del
menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
3. L'atenció immediata als menors en situació de desemparament i
les actuacions protectores immediates jurídiques i materials,
regulades, actualment, a l'article 14 de la Llei orgànica 1/1996, de
15 de gener, de protección jurídica del menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, i a
l'article 7 de la Llei de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de
guarda i protecció dels menors desemparats.
4. La iniciació, detecció en el seu cas, ordenació, tramitació i
resolució dels expedients de protecció en els casos de possible
desemparament de menors, regulades, actualment, als articles 10,
11, 13, 16 i 18 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; a l'article 172 del Codi
Civil, i als articles 5 a 11 de la Llei de les Illes Balears 7/1995, de
21 de març, de guarda i protecció dels menors desemparats.
5. L'assumpció de la tutela de menors en situació de desemparament
i les actuacions necessàries per al seu desenvolupament en favor del
menor, jurídiques i materials, regulades, actualment, a l'article 172
del Codi Civil i als articles 9, 11 i 12 de la Llei de les Illes Balears
7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors
desemparats.
6. L'assumpció de la guarda de menors conforme amb el que
estableixen l'article 172.2 del Codi Civil, els articles 13 a 17 i 25 i
26 de la Llei de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda
i protecció dels menors desemparats, i l'article 19 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
7. En els casos d'assumpció de la tutela o la guarda, els consells
insulars gestionaran totes les actuacions protectores concurrents en
benefici dels menors d'acord amb la legislació vigent, com són les
prestacions que regula la legislació protectora de la Seguretat Social
per als menors, previstes, actualment, al texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprovat mitjançant el Reial Decret
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
8. L'exercici d'accions civils i penals en benefici dels menors amb
expedient de protecció, bé directament al jutjat, bé mitjançant la
intervenció del Ministeri Fiscal, regulat, actualment, per l'article 158
del Codi Civil i concordants; l'article 12 de la Llei de les Illes
Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors
desemparats, i la disposició addicional tercera de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
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9. L'exercici de la tutela en casos de menors estrangers desemparats
d'acord amb el que disposa, actualment, l'article 10.3 de la Llei
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, i les actuacions que se'n derivin.
10. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels acolliments
familiars, inclosa la preparació de la proposta judicial d'acolliment
familiar, en favor de menors amb expedient de protecció,
regulades, actualment, als articles 173 i 173 bis del Codi Civil, a
l'article 20 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, i als articles 18 a 23 de
la Llei de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i
protecció dels menors desemparats.
11. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels expedients
de famílies sol•licitants d'acolliment familiar, conforme amb la
normativa anterior.
12. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució per a la formació
de la proposta prèvia d'adopció, en favor de menors amb expedient
de protecció, regulades, actualment, als articles 175 a 180 del Codi
Civil, a l'article 24 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, i a l'article 24 de la Llei
de les Illes Balears 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció
dels menors desemparats.

17. Les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'Administració
competent en matèria d'acreditació, habilitació, inspecció, suspensió
i revocació de l'habilitació de les entitats col•laboradores en matèria
de guarda de menors, en l'àmbit del seu territori, regulades,
actualment, al Decret 46/1997, de 21 de març, pel qual s'ordena, en
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l'establiment i la regulació dels requisits per a l'acreditació i
habilitació de les entitats col•laboradores de l'Administració en
matèria de guarda de menors i integració familiar.
18. Les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'Administració
competent en matèria d'acreditació, habilitació, inspecció, suspensió
i revocació de l'habilitació de les entitats col•laboradores en matèria
d'adopció internacional, en l'àmbit del seu territori, regulades,
actualment, al Decret 187/1996, d'11 d'octubre, regulador de
l'habilitació i activitats a desenvolupar per entitats col•laboradores
en mediació familiar en matèria d'adopció internacional.
19. Les funcions i obligacions pròpies de l'Administració
autonòmica de les Illes Balears en matèria de tutela, acolliment i
adopció de menors, en l'àmbit territorial de cada consell insular,
regulades actualment a la Llei de les Illes Balears 9/1987, d'11 de
febrer, d'acció social, sense perjudici de les facultats pròpies dels
municipis, regulades a la seva normativa bàsica específica i a la
mateixa Llei 9/1987 esmentada.
Article 4. Potestats genèriques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

13. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució dels expedients
de famílies sol•licitants d'adopció, inclosa l'expedició de la
certificació d'idoneïtat, regulades actualment a l'article 176.2 del
Codi Civil i concordants.

Pel que fa a les matèries objecte d'atribució per la llei
present, el Govern de la Comunitat Autònoma es reserva les
potestats, els serveis, les funcions i les actuacions genèriques
següents:

14. La iniciació, ordenació, tramitació i resolució sobre idoneïtat
en els expedients de famílies sol•licitants d'adopció internacional,
inclosa l'expedició de la mateixa certificació, regulades,
actualment, als articles 9.5 i 176.2 del Codi Civil i a l'article 25 de
la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del
menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

1. La coordinació dels consells insulars en l'exercici de la
competència transferida, amb les facultats connexes, i aquelles en
les quals es concreta, atès el tenor del capítol VI de la Llei de les
Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, consells insulars. La fixació, el
seguiment i l'avaluació de les directrius d'obligat compliment per a
la mencionada coordinació.
2. La gestió de les estadístiques autonòmiques.

15. La defensa de les mesures adoptades en l'exercici de la
protecció de menors (guarda, tutela, denegació de guarda,
acolliments i proposta d'adopció entre d'altres) davant el Jutjat de
Primera Instància competent i davant la resta d'instàncies
judicials, mitjançant els propis serveis i conforme amb la
legislació processal vigent.
16. Les facultats, funcions i obligacions pròpies de l'autoritat
central espanyola prevista, actualment, en el Conveni relatiu a la
protecció del nin i a la cooperació en matèria d'adopció
internacional, fet a La Haia el 29 de maig del 1993, d'acord amb
el que disposen els seus articles 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 i concordants.

3. L'estudi, la investigació, les publicacions, els congressos, els
plans de formació dels professionals, els programes experimentals
i els plans de promoció i protecció dels menors i dels seus drets,
d'àmbit autonòmic.
4. La representació i les relacions amb altres comunitats autònomes,
amb l'Administració general de l'Estat i amb organismes
internacionals, així com programes de cooperació amb els anteriors.
Les relacions internacionals sobre adopció i acolliment familiar,
sense perjudici de les competències de l'Administració general de
l'Estat.
Article 5. Potestats específiques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
es reserva, en les matèries objecte de la llei present, l'exercici de les
accions legals pertinents en defensa dels drets dels menors en els
termes prevists a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
Protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Article 6. Normativa reguladora.
1. En l'exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els
consells insulars ajustaran el seu funcionament al règim que s'hi
estableix, com també a la Llei de les Illes Balears 5/1989, de 13
d'abril, de consells insulars, i a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, i a la legislació emanada
del Parlament de les Illes Balears que esdevingui d'aplicació, o
subsidiàriament, a la legislació estatal.
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3. La comissió es reunirà, com a mínim, una vegada a l'any i quan
ho sol•licitin, almenys, una de les institucions representades o ho
determini el president. A les reunions hi podran assistir els vocals,
acompanyats dels tècnics que considerin oportuns, els quals tindran
veu, però no vot.
4. La Comissió Interinsular de Protecció de Menors elaborarà i
aprovarà el seu reglament de funcionament.
Article 9. Funcions de coordinació i informació mútua.

2. En l'exercici de les actuacions protectores, els consells insulars
s'ajustaran al que preceptua la Llei orgànica 1/1996, de 15 de
gener, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, als convenis
internacionals en la matèria subscrits per Espanya, i a la legislació
sectorial autonòmica o estatal que hi sigui d'aplicació.
3. Els consells insulars tendran potestat
organitzativa per regular el funcionament propi.

1. Sense perjudici del que disposa l'article anterior i de la
coordinació general a què fa referència el capítol VI de la Llei de les
Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, el Govern
de la Comunitat Autònoma i els consells insulars podran acordar els
mecanismes adequats de coordinació i informació mútua en les
matèries objecte d'aquesta atribució.

reglamentària

4. Els consells insulars, en ús de la potestat reglamentària
organitzativa, determinaran la competència dels diversos òrgans
de la corporació insular en l'exercici d'aquesta atribució de
competències, i podran establir òrgans desconcentrats per a la seva
execució i gestió, fixant-ne l'organització, la composició i el
funcionament, així com la tramitació i l'execució dels seus acords
i la seva impugnació, mitjançant recurs ordinari, davant el ple de
la corporació insular.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma i els consells insulars
cooperaran a l'àmbit de la informació sobre el funcionament general
del sistema de protecció a la infància, l'atenció a menors i altres
accions relatives a menors i en els aspectes que suposin una millora
del sistema de protecció a la infància.
3. Els consells insulars posaran en coneixement del Govern de la
Comunitat Autònoma totes les dades que siguin necessàries per a la
formació, gestió i control dels registres que a continuació es
mencionen, així com també qualsevol altra dada convenient als
afectes estadístics:

Article 7. Potestat reglamentària normativa.
a) Registre autonòmic de centres d'acollida residencial de
Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears l'exercici de la potestat reglamentària normativa
sobre les competències atribuïdes als consells insulars per aquesta
llei, amb subjecció a les limitacions establertes als punts 1 i 2 de
l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i en
especial, al desplegament reglamentari dels procediments
necessaris per a la formalització dels expedients administratius de
protecció de menors.
Article 8. La Comissió Interinsular de Protecció de Menors.
1. Es crea la Comissió Interinsular de Protecció de Menors, amb
l'objecte d'unificar els criteris d'aplicació de la normativa vigent
en aquest moment o en el futur, com també de planificar i avaluar
l'estratègia en matèria de protecció de menors que s'ha d'aplicar
dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual
tendrà facultats per a la interpretació, la fixació de criteris
d'aplicació de la normativa i la formulació de propostes per
assegurar la protecció social, econòmica i jurídica dels menors.
2. La Comissió Interinsular de Protecció de Menors serà integrada
pels membres següents:
a) Pel president, que serà el conseller del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears competent en la matèria o persona en
qui delegui.
b) Quatre vocals: tres que nomenaran els
consells insulars, un per cada consell, i un,
que actuarà de secretari de la comissió,
nomenat pel conseller del Govern de la
Comunitat Autònoma competent en la
matèria.

menors.
b) Registre autonòmic de protecció de menors.
c) Registre autonòmic d'adopcions.
Article 10. Dels registres.
1. El registre autonòmic de protecció de menors serà únic per a tota
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tindrà caràcter
reservat, i la seva custòdia i gestió serà encomanada al Govern de
la Comunitat Autònoma, a través de la conselleria competent en la
matèria. Aquest registre disposarà de les seccions següents:
Secció primera: de les guardes.
Secció segona: de les tuteles.
Secció tercera: dels acolliments.
2. El registre autonòmic d'adopcions tindrà caràcter únic per a tota
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà reservat, i la seva
custòdia i gestió serà encomanada al Govern de la Comunitat
Autònoma, a través de la conselleria competent en la matèria.
Aquest registre disposarà de les seccions següents:
Secció primera: de les sol•licituds d'adopció nacional i
internacional.
Secció segona: dels certificats d'idoneïtat.
Secció tercera: de les propostes prèvies d'adopció i de les
tramitacions d'adopció internacional.
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3. L'organització i funcionament dels registres referits serà objecte
de desplegament reglamentari, que es durà a terme d'acord amb
els principis següents:
a) Intimitat, confidencialitat i obligació de reserva
respecte de les inscripcions que estiguin a qualssevulla
de les seccions d'aquest registre.
b) Accés del Ministeri Fiscal en el compliment de les
funcions que legalment té encomanades.

1. Es traspassen al Consell Insular de Mallorca les 15 places
següents:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Marratxí.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Marratxí.

4. Els consells insulars, en l'àmbit territorial respectiu, crearan i
gestionaran els seus propis registres insulars de centres d'acollida
residencial de menors; de protecció de menors i d'adopcions, els
quals tendran la mateixa estructura, organització i funcionament
assenyalats als punts anteriors d'aquest article, respecte de les
matèries que són de la seva competència.

Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.

Article 11. Cost efectiu.

Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.

1. El cost efectiu anual de l'atribució de les competències a què es
refereix aquesta llei, ascendeix a SIS-CENTS SETZE MILIONS
CENT SETANTA-SIS MIL NOU-CENTES VUITANTA
PESSETES (616.176.980 PTA) per a l'any 1998.
El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I, i de l'índex de preus al consum quant a la resta de
capítols i als costs indirectes.

Cos/cat.: Educador.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.

Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.

2. La quantificació del cost efectiu s'ha realitzat de conformitat
amb les valoracions següents:
Consell Insular de Mallorca:

Cos/cat.: Oficial primera administratiu.
Grup/niv.: 4
Localitat: Marratxí.

Capítol I: 67.670.275 PTA
Capítol II: 219.956.295 PTA
Capítol IV: 174.259.101 PTA
Total cost efectiu: 461.885.671 PTA

Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: 7
Localitat: Marratxí.

Consell Insular de Menorca
Capítol I: 22.637.608 PTA
Capítol II: 17.523.135 PTA
Capítol IV: 27.855.000 PTA
Total cost efectiu: 68.015.743 PTA

Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Marratxí.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Marratxí.

Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Capítol I: 30.134.338 PTA
Capítol II: 26.447.910 PTA
Capítol IV: 29.693.318 PTA
Total cost efectiu: 86.275.566 PTA

Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.

Article 12. Mitjans personals.
Es transfereix als consells insulars i sota la seva
capacitat organitzativa el personal següent:

Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Marratxí.
Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: 4
Localitat: Marratxí.
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2. Es traspassen al Consell Insular de Menorca les 5 places
següents:
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Maó.
Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Maó.

Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Maó.
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2. Béns mobles: L'inventari dels béns mobles que es posen a
disposició dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, s'especificaran en l'acta de lliurament que serà
formalitzada pels presidents dels consells insulars i la consellera de
la Funció Pública i Interior.
Article 14. Control de la legalitat i impugnació dels actes i acords
dels consells
insulars.
1. Els consells insulars trametran al Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dins el termini de trenta dies
posteriors a l'aprovació, còpia, o si n'era el cas, extracte de les actes
i acords definitius de tots els òrgans de la corporació insular, dictats
en les matèries objecte de transferència.

Cos/cat.: Oficial primera administratiu.
Grup/niv.: 4
Localitat: Maó.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si
s'escau, exercitarà les facultats d'impugnació dels acords dels
consells insulars davant de la jurisdicció contenciosa administrativa,
quan incorrin en infracció de l'ordenament jurídic.

Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Maó.

Disposició addicional primera. Subrogació.

3. Es traspassen al Consell Insular d'Eivissa i Formentera les 8
places següents:

Els consells insulars se subroguen, a partir de l'efectiva
atribució de competències prevista en aquesta llei, als drets i
obligacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma relatius
a les competències transferides.

Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Eivissa.

Disposició addicional segona. Dret d'opció dels funcionaris i del
personal laboral.

Cos/cat.: Tècnic superior.
Grup/niv.: 1
Localitat: Eivissa.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Eivissa.
Cos/cat.: Tècnic grau mitjà.
Grup/niv.: 2
Localitat: Eivissa.

Els funcionaris i el personal laboral de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, procedents de l'Administració
general de l'Estat o d'un altre organisme o institució públics, o que
hi hagin ingressat directament, que amb motiu de l'atribució de
competències als consells insulars resultin traspassats, mantindran
els drets que els corresponguin, inclòs el de participar en els
concursos de trasllat que convoqui la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en igualtat de condicions que la resta dels membres de
la mateixa categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot moment
el dret permanent d'opció.
Disposició addicional tercera. Comissió paritària.

Cos/cat.: Administratiu.
Grup/niv.: 4
Localitat: Eivissa.
Cos/cat.: Serveis diversos.
Grup/niv.: 7
Localitat: Eivissa.

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent, una
comissió paritària la missió de la qual serà fer efectiu el traspàs de
la documentació i dels mitjans personals i materials que aquesta llei
determina, com també garantir que els expedients en tràmit es
resolguin en els terminis establerts per la legislació vigent.

Cos/cat.: Serveis diversos.
Grup/niv.: 7
Localitat: Eivissa.

Disposició addicional quarta. Gratuïtat del Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Cos/cat.: Ordenança.
Grup/niv.: 7
Localitat: Eivissa.

Serà gratuïta la publicació al Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels anuncis, dels acords i
d'altres documents exigits per l'ordenament jurídic, com a
conseqüència de l'execució i la gestió pels consells insulars de les
competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

Article 13. Mitjans materials.
1. Béns immobles: L'atribució de competències que es du a terme
mitjançant aquesta llei no dóna lloc a cap tipus de traspàs de béns
immobles.
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Disposició addicional cinquena. Subrogació del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera.

Disposició final segona. Data d'efectivitat de l'atribució.

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera serà el titular
de la cessió d'ús del solar i de l'edifici, propietats de l'Ajuntament
d'Eivissa, existents al carrer Fra Vicent Nicolau, núm. 7 d'Eivissa,
on es troba situat el centre "Bisbe Huix" d'acolliment de menors.

Per tal de donar compliment a allò que regula l'article
22.h) de la Llei de les Illes Balears 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, s'estableix el dia 1 de gener del 1998 com a data per a
l'inici efectiu de les funcions executives i de gestió derivades de la
transferència de competències que disposa aquesta llei.

Disposició transitòria primera. Resolució dels recursos
administratius.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència per resoldre els recursos
administratius contra els actes i acords dictats pels òrgans
d'aquest, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que
estableix la llei present, encara que el recurs s'interposi
posteriorment.

Aquesta llei vigirà el dia següent de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, 17 de novembre del 1997.
La Secretària Primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Disposició transitòria segona. Representació i defensa judicial.
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la representació i defensa en judici dels recursos
i accions jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels
òrgans d'aquest, abans de l'efectivitat de l'atribució competencial
que estableix la llei present, encara que el litigi s'interposi
posteriorment.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Disposició transitòria tercera. Convenis de col•laboració.
1. Amb la finalitat que els consells insulars puguin executar de
manera eficaç les competències que aquesta llei els atribueix, i
fins que no disposin de tots els mitjans tècnics i humans adequats
per a l'exercici de les funcions atribuïdes, podran atorgar-se
convenis de col•laboració entre el Govern de la Comunitat
Autònoma i els consells insulars, a petició d'aquests, i no
suposaran cap càrrega econòmica per a les administracions
insulars.
2. Aquests instruments de col•laboració definiran les obligacions
a realitzar pels serveis del Govern de la Comunitat Autònoma en
la prestació de l'assistència tècnica que procedeixi.
Disposició transitòria quarta. Ajornament de les adopcions
internacionals.
1. L'efectivitat de les resolucions en matèria d'adopcions
internacionals, amb el caràcter d'autoritat central encarregada de
donar compliment a les obligacions del Conveni de La Haia de 29
de maig del 1993, s'ajorna fins l'endemà que es publiqui en el diari
oficial la designació dels consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera com a autoritats centrals en
l'àmbit dels territoris respectius.
2. La tramitació dels expedients d'adopció internacional
correspondrà als consells insulars, amb independència que,
transitòriament, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears dicti la resolució definitiva.
Disposició final primera. Habilitació del Govern.
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè
dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament i
l'execució de la llei present.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 7303/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camps
de golf que disposen d'autorització per al regadiu amb aigua potable.
(Mesa de 19 de desembre del 1997).
RGE núm. 7304/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències educatives. (Mesa de 19 de desembre del 1997).
RGE núm. 7305/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escoles
infantils, convenis amb l'Ajuntament de Ciutadella. (Mesa de 19 de
desembre del 1997).
RGE núm. 7306/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra
de patrimoni públic a Menorca. (Mesa de 19 de desembre del 1997).
RGE núm. 7307/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a àmbit
de compra de patrimoni públic a Menorca. (Mesa de 19 de desembre
del 1997).
RGE núm. 7308/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en centres escolars. (Mesa de 19 de desembre del 1997).
RGE núm. 7309/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
de Ferreries. (Mesa de 19 de desembre del 1997).
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RGE núm. 7310/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
finançades totalment o parcialment per la CAIB superiors a 50
milions. (Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7353/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a creació d'¡un òrgan comú per defensar la unitat lingüística entre les
comunitats de parla catalana. (Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7311/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat
d'espera per accedir a un habitatge de protecció oficial en règim
especial i general. (Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7354/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a necessitat de creació d'una conselleria de benestar social. (Mesa de
19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7312/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consorci per a la restauració de les pedreres. (Mesa de 19 de
desembre del 1997).

RGE núm. 7371/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de
les obres de reforma de l'institut Joan Ramis i Ramis (Maó). (Mesa de
19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7313/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Mirall a Menorca. (Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7372/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
de l'institut Joan Ramis i Ramis (Maó). (Mesa de 19 de desembre del
1997).

RGE núm. 7314/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per l'Ibasan el 1996 i el 1997.
(Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7373/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
del CEDEX. (Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7315/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per l'Ibavi el 1996 i el 1997.
(Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7374/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 25 de
setembre del 1997, de concessió d'ajuts a la premsa escrita en català.
(Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7316/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deutes
del Govern amb els ajuntaments en concepte d'indemnitzacions i
compensacions per obres i instal•lacions de depuració de les aigües
residuals. (Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7375/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concessió d'ajuts a la premsa escrita en català. (Mesa de 19 de
desembre del 1997).

RGE núm. 7317/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions de patrocini esportiu per part de l'Ibatur el 1997. (Mesa
de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7394/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concentració
ciclista organitzada per l'Escola Balear de l'Esport. (Mesa de 19 de
desembre del 1997).

RGE núm. 7349/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a compra de quotes lleteres als ramaders menorquins.
(Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7395/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elecció del
president de la Unió de Federacions de Balears. (Mesa de 19 de
desembre del 1997).

RGE núm. 7350/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a ajuntaments de les Balears que ham complit el Decret
2/1996, de 16 de gener, sobre regulació de les capacitats de
població en els instruments de planejament general i sectorial.
(Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7396/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció mèdica
a ciclistes inscrits a la Federació Balear de Ciclisme. (Mesa de 19 de
desembre del 1997).

RGE núm. 7351/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a problemes causats per la nova senyalització horitzontal
de la carretera d'Eivissa a Sant Antoni. (Mesa de 19 de desembre
del 1997).
RGE núm. 7352/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a constitució del consorci per a la rehabilitació de
pedreres. (Mesa de 19 de desembre del 1997).

RGE núm. 7397/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
pressupostària per a medicina esportiva per al 1998. (Mesa de 19 de
desembre del 1997).
RGE núm. 7398/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició
d'equipament per a medicina esportiva. (Mesa de 19 de desembre del
1997).
RGE núm. 7399/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gabinet de la
doctora Isabel Sánchez. (Mesa de 19 de desembre del 1997).
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RGE núm. 7400/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació de la
doctora Isabel Sánchez. (Mesa de 19 de desembre del 1997).
RGE núm. 7403/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Gomila i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra d'una
finca a la costa sud de Ciutadella. (Mesa de 19 de desembre del
1997).
RGE núm. 7406/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a subvencions als foments de turisme. (Mesa de 19
de desembre del 1997).

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina dotació econòmica pensa destinar el Govern de les
Illes Balears durant el 1998 per fer front a l'acord entre l'Ajuntament
de Ciutadella, Ministerio de Educación i Consell Insular de
Menorca, per al funcionament públic de les escoles infantils de
Ciutadella?

Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els camps de golf que tenen autorització per
regar amb aigua potable provinent del subsòl?

Quines són les 7 o 8 finques que segons el conseller de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral compleixen les
bases i condicions aprovades pel Govern per procedir a l'adquisició
de patrimoni públic a Menorca?

Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

E)

Quin és el desglossament finalista previst pel Govern per
al 1998 dels recursos econòmics que van lligats a la dotació a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la competència en
educació no universitària?

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els objectius que pretén el Govern de les Illes
Balears en decidir l'àmbit de compra, costa sud de Ciutadella, de
patrimoni públic en espais naturals?

Quina quantitat de recursos econòmics i quines
actuacions per l'aplicació de la Logse?
Quins informes avalen la decisió de l'àmbit de compra?
Quina quantitat de recursos econòmics i repartiment
pensa executar el Govern en matèria d'educació infantil?

Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quina quantitat de recursos econòmics pensa executar
el Govern per a l'equiparació retributiva dels funcionaris docents
amb la resta de funcionaris de la CAIB?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

F)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quines són les actuacions i el calendari d'execució de les
inversions previstes en els propers quatre anys en matèria
d'educació, dels 6.000 milions anunciats d'inversió?
Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quan preveu el Govern constituir el consorci per restaurar
les pedreres inactives, previstes en el Pla de pedreres aprovat per
Decret 77/1997, d'11 de juny?

G)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat econòmica que el Govern preveu
aportar en aquest consorci al 1998?
Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Té prevista el Govern de les Illes Balears una partida
econòmica per a l'ampliació de l'Institut de Ferreries?
En quin període de temps preveu executar-la?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina partida econòmica té prevista per al 1998?

K)

Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins són els projectes aprovats per ser inclosos en el
finançament del Pla Mirall a cadascun dels municipis de l'illa de
Mallorca?

H)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les obres acabades el 1997, finançades
totalment o parcialment per la CAIB, de més de 50 milions, a
cadascuna de les Illes?
Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

I quin és el cost de cadascun?
Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els contractes administratius adjudicats per
l'Ibasan el 1996 i el 1997?

I)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els llistats d'espera per accedir a un habitatge
de protecció oficial, en règim especial i en règim general, venda
o lloguer, a cadascuna de les poblacions de les Illes Balears?

Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els contractes administratius adjudicats per
l'Ibavi el 1996 i el 1997?
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Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

N)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Té coneixement el Govern balear de quins ajuntaments de
l'illa de Mallorca han complit el Decret 2/1996, de 16 de gener,
sobre regulació de les capacitats de població en els instruments de
planejament general i sectorial?

Quins són els deutes del Govern de les Illes Balears amb
cadascun dels ajuntaments en concepte d'indemnitzacions i
compensacions per obres i instal•lacions de depuració de les
aigües residuals?

Quins ajuntaments de l'illa de Menorca?
Quins de les Pitiüses?
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

Quin és el calendari de pagament de cadascun dels
deutes?
Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions i els convenis esportius
finançats o patrocinats, totalment o parcialment per l'Ibatur el
1997?
Palma, a 9 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
És conscient el Govern balear dels greus perjudicis que
ocasiona la nova senyalització de la carretera d'Eivissa a Sant
Antoni -que prohibeix el gir a l'esquerra en les zones on hi ha un
tercer carril- a nombrosos veïns que viuen als costats de l'esmentada
via?
Pensa cercar el Govern balear alguna solució a fi que,
sense disminuir els nivells de seguretat en el trànsit, els veïns que
viuen als costats de la carretera d'Eivissa a Sant Antoni no hagin de
recórrer en cotxe fins a sis quilòmetres addicionals quan surten dels
seus habitatges i hi tornen?
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Els mitjans de comunicació s'han fet ressò aquests dies
de les intencions d'una central lletera de la península de comprar
quotes lleteres dels ramaders menorquins. Aquesta notícia ha
aixecat expectació i incertesa entre els productors de l'illa.
Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern de les
Illes Balears per tal que les quotes lleteres de les Balears quedin
a la mateixa comunitat autònoma?
Com s'ha fet arribar als ramaders les mesures preses pel
Govern per tal de desincentivar aquestes possibles vendes?
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quan pensa el Govern balear donar compliment a l'article
15è del Pla director sectorial de pedreres i, en conseqüència,
procedir a la constitució del consorci per a la rehabilitació de
pedreres de les Illes Balears?
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Com a conseqüència d'una pregunta formulada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, el conseller d'Educació, Cultura
i Esports va manifestar que no hi ha cap necessitat de crear un
òrgan comú per a la defensa de la unitat de la llengua catalana
entre les comunitats on aquesta és oficial, perquè ja existeix
l'Institut d'Estudis Catalans. D'altra banda, però, i a l'esborrany de
reforma de l'Estatut d'Autonomia, el Grup Parlamentari Popular
va admetre la inclusió del text següent: "La Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, d'acord amb una llei de l'Estat, podrà
participar a una institució adreçada a salvaguardar la unitat
lingüística, institució que serà formada per totes les comunitats
que reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana".

A quin pressupost i informe detallat correspon la partida
de 80 milions que la Conselleria d'Educació ha compromès invertir
de manera urgent en les obres de l'Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó (Menorca)?
Palma, a 15 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Ens pot aclarir el conseller d'Educació, Cultura i Esports
quina és, definitivament, la postura del Govern balear sobre la
creació d'un òrgan o institució comú entre les comunitats de parla
catalana per salvaguardar la unitat lingüística?
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Disposa la Conselleria d'Educació de l'informe elaborat
pel CEDEX a petició del director provincial del MEC sobre les
deficiències estructurals existents a l'Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó (Menorca)?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

U)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

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

Considera el Govern balear que l'existència a les Illes
Balears de més de 40.000 persones en situació de pobresa i de
9.000 en situació d'extrema pobresa -tal i com queda reflectit en
un estudi promogut recentment- no justifica la creació d'una
conselleria de benestar social?
Palma, a 11 de desembre del 1997.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les sol•licituds rebudes per a les ajudes
a la premsa escrita en català?
Quina ha estat la distribució dels ajuts donats, per cada
sol•licitant?
Quin és el cost total de cadascun dels projectes que han
sol•licitat ajuda del Govern acollint-se a l'Ordre de 25 de setembre?

V)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Palma, a 15 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Quan es preveu que s'iniciaran les obres de reforma per
tal que després de les vacances de Nadal es pugui reiniciar
correctament el curs de la totalitat del centre Joan Ramis i Ramis
de Maó (Menorca)?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

AA)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Quin és el pressupost dels ajuts amb càrrec a la partida
pressupostària 13201 455201 48000 0, de què ha disposat el
Govern de la Comunitat per donar compliment a l'Ordre del
conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 25 de setembre del
1997, de concessió d'ajuts a la premsa escrita en català?
Palma, a 15 de desembre del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
De quina partida pressupostària per al 1998 disposa la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a medicina esportiva,
bé sigui de forma explícita o a través d'organismes dependents
d'aquesta?

AB)

Palma, a 15 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants d'esportistes varen participar a la concentració
ciclista organitzada per l'Escola Balear de l'Esports, amb la
presència de T. Romminger?
Palma, a 15 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quins aparells, instruments o equipament relacionat
directament o indirectament amb la medicina esportiva pensa
adquirir la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports durant l'any
1998?

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

Palma, a 15 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

S'ha posat en contacte la Direcció General d'Esports amb
els presidents de federacions per indicar-los que han de votar en
l'elecció del president per a la Unió de Federacions de Balears,
sol•licitant-los la presentació de qualque candidat determinat o
marcant-los el sentit del seu vot?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

AG)
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 la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
On tendrà el seu gabinet la doctora Isabel Sánchez i amb
quins mitjans materials i humans comptarà per al desenvolupament
del treball pel qual ha estat contractada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Ha donat instruccions el conseller d'Educació, Cultura
i Esports al director de l'Escola Balear de l'Esport, Sr. Aguado, per
prohibir l'atenció mèdica en el Servei de Medicina Esportiva del
Consell Insular de Mallorca, a ciclistes inscrits a la Federació
Balear de Ciclisme, o tal prohibició és iniciativa del Sr. Aguado?
Palma, a 15 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quin cost té previst suportar la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per a la formació de la doctora Isabel Sánchez?
Palma, a 15 de desembre del 1997.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

A)

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

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

Segons ha manifestat el conseller de Medi Ambient, la
seva conselleria adquirirà una finca a la costa sud de Ciutadella
pel sistema de concurs, amb les condicions que estigui dins una
Anei, tengui 500 metres lineals de costa i limiti amb una zona
arenosa i es valorarà la presència d'espècies protegides.

És de tots conegut que la Comunitat balear, essent
eminentment turística, amb una temporada cada cop més estacional,
genera una gran majoria de contractació que des de sempre ha rebut
la denominació de fixa discontínua i a temps parcial per a l'execució
de treballs fixos i periòdics, que s'efectua tant en empreses
d'activitat permanent, situació que ens diferencia de la resta de
comunitats que tenen una activitat de temporada clarament
delimitada en sectors de fruites, conserves, com en empreses
d'activitat clarament estacional.

El tom V d'estratègies de Menorca Reserva de la
Biosfera proposa ampliar la zona nucli de la reserva amb la zona
de la Vall a Cavalleria, a la costa nord de Ciutadella.
Per quins motius no podrà entrar tot o part d'aquesta anei
a l'esmentat concurs de la Conselleria de Medi Ambient?
Quines finques són susceptibles de participar en aquest
concurs?
Palma, a 17 de desembre del 1997.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Els doblers dels pressuposts de la Comunitat Autònoma
dels exercicis 1995, 1996 i 1997 aportats als foments de turisme
de les diferents illes en funció de subvencions, encàrrecs, etc., fent
constar la quantia, la data, el concepte i l'entitat receptora.
Palma, a 17 de desembre del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 7405/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a mesures per incidir a la
problemàtica de fixos discontinus. (Mesa de 19 de desembre del
1997).
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Com a clar exponent d'aquesta estacionalitat, cal indicar
que en el passat any quasi el 70% de la contractació fou d'una
durada igual o inferior a 6 mesos. I tenint en compte que aquesta
contractació afecta sectors amb activitat periòdica relacionada amb
el turisme -hostaleria, transport, etc.- els efectes sobre un gran
nombre de treballadors són clarament perceptibles.
A més de la manifesta estacionalitat, s'estan incrementant
els cicles irregulars d'activitat, essent un fet natural que el cicle de
prestació de treball no té un tall brusc, sinó que de forma lenta el
contracte de treball té el seu final mitjançant una reducció
progressiva de la jornada diària i, fins i tot, és factible que un cop
acabada la temporada el treballador o la treballadora sigui cridat per
treballar, generalment els caps de setmana, procedint-se a la
corresponent alta i baixa davant la Seguretat Social.
En resum, es pot concloure dient que el treballador balear
és el treballador que major flexibilitat i major adaptabilitat presenta
a les necessitats productives de les empreses.
Tot i això, aquesta major adaptabilitat a les necessitats
productives de les empreses, contra tota lògica, genera en els
treballadors greus perjudicis en els nivells de cobertura social per
perceben tant a nivell de desocupació com a nivell de pensions, és
a dir, es pot afirmar clarament que, al fenomen estacional, l'afecta
negativament el funcionament dels mecanismes estatals de
protecció social, ja sigui la protecció per desocupació com el
sistema de pensions públiques.
Essent, per tant, a rel de la publicació dels Decrets Llei
8/1997 i 9/1997 i de la Llei 24/1997 de consolidació i
racionalització dels sistema de Seguretat Social, on els treballadors
de la nostra comunitat veuen els seus drets de protecció social
negativament retallats al no contemplar-se allò específic del nostre
mercat laboral que està bàsicament orientat cap a una contractació
estacional o fixa discontínua.
Essent, a més, que les empreses també veuen com aquest
tipus de contractació ha quedat exclosa de tot tipus d'incentius, al
contemplar el Reial Decret Llei 9/1997, de 16 de maig, pel qual es
regulen els incentius a la contractació indefinida i a l'estabilitat en
l'ocupació, només aquells contractes celebrats a temps complet,
entenent aquest com de treball durant tot l'any, obviant el contracte
fix discontinu quan és evident el component d'estabilitat en
l'ocupació que aquest contracte conté.

3812

BOPIB núm.136 - 24 de desembre del 1997

Un cop recobrat el contracte fix discontinu, a través de
l'acord interconfederal per a l'estabilitat en l'ocupació assolit per
les organitzacions sindicals i empresarials més representatives,
com una espècie dins el gènere dels contractes a temps parcial, es
considera necessari procedir a recuperar aquells aspectes positius
que les diverses reformes operades en el mercat de treball
eliminaren, així com a desenvolupar aquells altres aspectes
necessaris per dotar aquesta modalitat de contractació de les
garanties que una genèrica regulació ha obviat.
Donat que en l'exposició de motius de l'anteriorment
indicat Reial Decret Llei 9/1997 es contempla que, previs els
estudis pertinents, el Govern promourà mesures específiques sobre
el treball fix discontinu i per evitar que, igual que en anteriors
modificacions de la legislació laboral no es contempla la nostra
específica situació, es considera necessari proposar al Govern una
actuació sobre els tres conceptes que configuren la contractació:
cotització, cobertura i incentius.

d) Els dies treballats en jornada reduïda en la modalitat
contractual de fix o fix discontinu a temps parcial, encara que la
cotització sigui realitzada en funció de les hores treballades, siguin
computats com a dies de cotització als efectes d'assolir el període
mínim exigible per causar la corresponent prestació, incidint la
menor cotització només a efectes de la base reguladora.
e) Aplicar criteris d'equivalència proporcional en funció
dels períodes d'ocupació realitzats anualment pel personal fix
discontinu, per aquells treballadors que haguessin quedat en aquesta
situació al menys cinc anys.
7405
Palma, a 17 de desembre del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

És per això que presentam la següent Proposició no de
llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a prendre les mesures pertinents per tal que els treballadors
fixos discontinus tenguin un nou tractament en l'aplicació de
criteris de proporcionalitat inversa en la cotització per a les
contingències d'invalidesa i jubilació, així com per a desocupació
amb l'objectiu d'anualitzar-la, aplicant coeficient en funció de la
previsió de la cotització en la seva doble vessant de la jornada
diària i anual, plantejant les bases de cotització en funció del
període de contractació amb l'objectiu d'orientar la contractació
cap el contracte a temps complet.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar les instruccions pertinents a l'INEM per tal que els
treballadors tenguin assegurada la cobertura en base a:
a) Quan un treballador fix discontinu finalitzi el seu
període de treball a temps complet i de forma immediata se'l
contracti a temps parcial, ja sigui a la mateixa empresa o a una
altra distinta, que se li reconegui la prestació o el subsidi per
desocupació compatibilitzada amb el treball a temps parcial de
forma complementària.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 7356/97, dels Grups Parlamentaris Socialista i
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatiu a sol•licitud de
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de desembre del 1997, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment,
davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre la
problemàtica existent a l'empresa Transmediterranea.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

b) Els treballadors fixos discontinus o a temps parcial
que realitzin treball de naturalesa periòdica amb prestació
irregular de la jornada diària, al finalitzar el seu contracte de
treball i causar dret a la corresponent prestació per desocupació o
subsidi, els serà aplicable el percentatge mig de les jornades
realitzades en els 6 mesos anteriors a causar el dret.
c) Les altes i baixes successives que es produeixen per
crides irregulars dels treballadors fixos discontinus en empreses
d'activitat continuada per a treballadors esporàdics quan perceben
prestació per desocupació, s'articularan de tal forma que podran
ser comunicades abans de la finalització del mes següent al que
hagin tingut lloc, establint al respecte els sistemes que permetin el
control del compliment de les obligacions derivades en matèria de
Seguretat Social, amb l'adequada participació en el si de l'empresa
dels representants del personal.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a remissió de la Proposta de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears (RGE núm. 5910/97) a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i obertura del termini
d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de desembre del 1997, havent estat presa en consideració pel
Ple de la Cambra, en sessió del matí de dia 26 de novembre
d'enguany, la Proposta de referència, publicada al BOPIB núm. 130,
de 14 de novembre del 19978, i d'acord amb l'establert per l'article
126.4 del Reglament de la Cambra, acorda de trametre-la a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i General per tal que en continuï
la tramitació.
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Conseqüentment, s'obre un termini perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que serà de 15 dies a comptar des del dia
següent al de la publicació d'aquest BOPIB. Aquest termini
finalitzarà dia 15 de gener del 1998, a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a convocatòria de sessions extraordinàries i
habilitació dels dies necessaris per a la Proposta de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (RGE núm. 5910/97).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de desembre del 1997, atès l'escrit RGE núm. 7100/97,
presentat per catorze diputats de la Cambra, i conformement amb
l'establert a l'article 61.2 del Reglament del Parlament, acorda de
convocar sessions extraordinàries, la data de les quals es fixarà
oportunament, per a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de
la proposta de referència, publicada al BOPIB núm. 130, de 14 de
novembre del 1997, i conseqüentment, d'habilitar els dies que siguin
necessaris per tal que se'n pugui procedir a la tramitació.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a convocatòria de sessió extraordinària,
habilitació dels dies necessaris i tramitació d'urgència per a la
compareixença del conseller de Foment RGE núm. 7356/97).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de desembre del 1997, atesos els escrits RGE núms. 7357/97
i 7358/97, presentats pels Grups Parlamentaris Socialista i
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i conformement amb
l'establert als articles 61 i 95 del Reglament del Parlament, acorda
de convocà sessió extraordinària de la Comissió d'Economia, la
data de les quals es fixarà oportunament, per a la compareixença
de referència, i conseqüentment, d'habilitar els dies que siguin
necessaris per tal que es pugui dur a terme pel procediment
d'urgència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3813

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a adscripció de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM (RGE núm.
7348/97).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
19 de desembre del 1997, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 7348/97, presentat pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, mitjançant el qual es comunica l'adscripció del
diputat Hble. Sr. Joan Bosco Gomila i Barber a aquest grup
parlamentari.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a adscripció de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM a diverses
comissions i a la Junta de Portaveus (RGE núm. 7138/97).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre del 1997, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 7138/97, presentat pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, mitjançant el qual es comunica l'adscripció del
diputat Hble. Sr. Joan Bosco Gomila i Barber a les comissions
d'Economia, de Turisme i a la Junta de Portaveus.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a adscripció a la Comissió d'ASssumptes
Institucionals i Generals (RGE núm. 7143/97).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre del 1997, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 7143/97, presentat pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, mitjançant el qual es comunica que el diputat
Hble. Sr. Pere Sampol i Mas passarà a formar part de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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