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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. PROPOSTES
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 24 de març del
1998, s'aprovà la Proposició de Llei de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

Palma, a 25 de març del 1998
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 

Exposició de motius:

Quinze anys després de la vigència de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica
2/1983, de dia 25 de febrer, modificat per la Llei Orgànica 9/1994,
de dia 24 de març i complementat per la Llei Orgànica 2/1996, de
dia 15 de gener, mitjançant la qual es transferia a les Illes Balears,
per la via de l'article 150.2 de la Constitució Espanyola, la
competència d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de
comerç interior, s'ha cregut convenient d'incidir novament en
l'ampliació del sostre competencial de la nostra comunitat
autònoma, per tal que les Illes Balears assoleixin un més alt nivell
d'autogovern, reconeixent així la nostra pròpia identitat històrica
com a poble.

Els treballs duits a terme per una ponència creada el
1997 permeteren d'arribar a un text que, tot i no haver estat
assumit íntegrament per cap dels intervinents en els treballs, sí que
va obtenir la signatura de tots els grups parlamentaris de la
Cambra. Aquell text va servir de punt de partida per arribar a la
proposta de reforma que es presenta precedida d'aquesta exposició
de motius. I aquesta proposta, en cap cas no hauria d'esser
considerada com a punt i final de les aspiracions d'autogovern dels
pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sinó un punt
i seguit que permeti continuar treballant en endavant per tal
d'arribar a assolir la quota de participació política que per la nostra
història ens correspon.

Article 1:

Els articles de la Llei Orgànica 2/1983 de 25 de febrer,
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears modificada per la Llei
Orgànica 9/1994 de 24 de març, que es relacionen queden
modificats de la següent forma:

1.- Article 1:  El paràgraf 2 tendrà la següent redacció:

La denominació de la Comunitat Autònoma és Illes
Balears.

2.- Article 3

1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà,
juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial.

2. Tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i ningú no
podrà ser discriminat per causa de l'idioma.

3.- Article 4. L'apartat 1 tendrà la següent redacció:

1. La bandera de les Illes Balears, integrada per símbols
distintius legitimats històricament, serà constituïda per quatre barres
roges horitzontals sobre fons groc, amb un quarter situat a la part
superior esquerra de fons morat i amb un castell blanc de cinc torres
enmig.

4.- Article 6. Es modifica l'apartat 2, el text del qual és el següent:

2.- Els estrangers que, tot tenint veïnatge a qualsevol dels
municipis de les Illes Balears, adquireixin la nacionalitat espanyola
restaran subjectes al dret civil de les Illes Balears mentre
mantenguin aquest veïnatge i llevat del cas que en manifestin
voluntat en sentit contrari.

5.- Article 7

Les normes i les disposicions dels poders públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu dret civil tendran
eficàcia territorial, sense perjudici de les excepcions que es puguin
establir en cada matèria i de les situacions que s'hagin de regir per
l'estatut personal o per d'altres normes extraterritorials.

6.- Article 10

La Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en
les matèries següents:

1. Organització, règim i funcionament de les seves
institucions d'autogovern en el marc de l'Estatut present.

2. Alteracions dels termes municipals i denominació
oficial dels municipis i topònims.

3. Ordenació del territori, litoral inclòs, urbanisme i
habitatge.

4. Obres públiques dins el territori de la Comunitat
Autònoma que no siguin d'interès general de l'Estat.

5. Ferrocarrils, carreteres i camins. El transport realitzat
per aquests mitjans, per cable i per canonada. Ports, aeroports i
heliports no qualificats d'interès general per l'Estat, i ports de refugi,
ports, aeroports i heliports esportius.

6. Transport marítim, exclusivament entre ports o punts de
la Comunitat Autònoma, sense connexió amb altres ports o punts
d'altres àmbits territorials. Centres de contractació i terminals de
càrrega en matèria de transports.

7. Règim d'aigües i aprofitaments hidràulics, canals i
regatges. Aigües minerals i termals. Ordenació i concessió de
recursos i aprofitaments hidràulics.

8. Monts, aprofitaments forestals, vies pecuàries i
pastures. Tractament especial de les zones de muntanya.

9. Agricultura i ramaderia, d'acord amb l'ordenació
general de l'economia.

10. Turisme.
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11. Esport i lleure.

12. Joventut i tercera edat.

13. Acció i benestar socials. Desenvolupament
comunitari i integració. Sanitat i higiene.

14. Artesania.

15. Vigilància i protecció dels seus edificis i de les seves
instal.lacions. Coordinació i totes les altres facultats, en relació
amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei
orgànica.

16. Fires i mercats interiors.

17. Foment del desenvolupament econòmic dins el
territori de la Comunitat Autònoma, d'acord amb les bases i la
coordinació general de l'activitat econòmica.

18. Pesca i activitats recreatives en aigües interiors, cria
i recollida de marisc, aqüicultura i caça.

19. Arxius, biblioteques i museus que no siguin de
titularitat estatal. Conservatoris de música, serveis de belles arts,
hemeroteques i institucions semblants.

20. Patrimoni monumental, cultural, històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic, científic i paisatgístic d'interès per a la
Comunitat Autònoma, sense perjudici del que disposa l'article
149.1.28 de la Constitució.

21. Cultura.

22. Conservació, modificació i desenvolupament  del
dret civil de la Comunitat Autònoma.

23. Ordenació de la Hisenda de la Comunitat Autònoma,
d'acord amb el que estableix aquest Estatut.

24. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes
mútues esportives benèfiques.

25. Cooperatives, pòsits i mutualisme no integrat en el
sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

26. Espectacles i activitats recreatives.

27. Estadístiques d'interès de la Comunitat Autònoma.

28. Fundacions domiciliades en el territori de les Illes
Balears o que desenvolupin fonamentalment les seves funcions a
la Comunitat Autònoma.

29. Indústria, sense perjudici del que determinin les
normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès
militar, i les normes relacionades amb les indústries que estiguin
subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear.
L'exercici de la competència es realitzarà d'acord amb les bases i
l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política monetària
de l'Estat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i
números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

30. Instal.lacions de producció, distribució i transport
d'energia, quan el transport no surti de la Comunitat i el seu
aprofitament no afecti altra comunitat autònoma. Tot això sense
perjudici del que estableixen els números 22 i 25 de l'apartat 1 de
l'article 149 de la Constitució.

31. Procediment administratiu derivat de les especialitats
de l'organització pròpia.

32. Publicitat, sense perjudici de les normes dictades per
l'Estat per a sectors i mitjans específics, d'acord amb els números 1,
6 i 8 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

33. Servei meteorològic de la Comunitat Autònoma.

34. Institucions públiques de protecció i tutela de menors.

35. Centres de contractació de mercaderies i valors,
ajustats a les pròpies peculiaritats de les Illes Balears de conformitat
amb la legislació mercantil.

36. Caixes d'estalvi i institucions de crèdit cooperatiu
públic i territorial, en el marc de l'ordenació general de l'activitat
econòmica i d'acord amb les disposicions que dins de les seves
facultats dicti l'Estat.

37. Comerç interior, defensa dels consumidors i usuaris,
sense perjudici de la política general de preus, de la lliure circulació
de béns en el territori de l'Estat i de la legislació sobre defensa de la
competència.

38. Denominacions d'origen i altres indicacions de
procedència relatives als productes de la Comunitat Autònoma en
col.laboració amb l'Estat.

39. Investigació científica i tècnica en col.laboració amb
l'Estat.

En exercici d'aquestes competències, correspondrà a la
Comunitat Autònoma la potestat legislativa, la potestat
reglamentària i la funció executiva.

7.- Article 11.

En el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si pertoca,
en els termes que aquesta estableixi, correspon a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i
l'execució de les matèries següents:

1. Règim de responsabilitat de l'Administració de la
Comunitat Autònoma i de l'Administració Local, d'acord amb les
disposicions contengudes a l'apartat 1.18 de l'article 149 de la
Constitució.

2. Règim local.

3. Les normes processals i de Dret Administratiu
derivades de les peculiaritats del Dret substantiu de les Illes Balears
o de les especials de l'organització de la Comunitat Autònoma.

4. Estatut dels funcionaris de l'Administració de la
Comunitat Autònoma i de l'Administració Local sense perjudici del
que disposa el número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució. 

5. Coordinació hospitalària, inclosa la de la Seguretat
Social.
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6. Contractes i concessions administratives a l'àmbit
substantiu de competències de la Comunitat Autònoma.

7. Espais naturals protegits. Ecologia.

8. Ordenació i planificació de l'activitat econòmica de
les Illes Balears, en l'exercici de les competències assumides en el
marc d'aquest Estatut.

9. Normes addicionals de protecció del medi ambient.

10. Règim miner i energètic.

11. Premsa, ràdio, televisió i altres mitjans de
comunicació social, en el marc de les normes bàsiques que l'Estat
estableixi d'acord amb el número 27 de l'apartat 1 de l'article 149
de la Constitució.

12. Ordenació del sector pesquer.

13. Activitats classificades.

14. Ordenació farmacèutica, sense perjudici del que
disposa l'article 149.1.16 de la Constitució.

15. Corporacions de dret públic representatives
d'interessos econòmics i professionals.

16. Sistema de consultes populars a l'àmbit de les Illes
Balears, de conformitat amb el que es disposi a la llei a què fa
referència l'article 92.3 de la Constitució.

8.- Article 12

Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en els termes que estableixin les lleis i les normes reglamentàries
que en desenvolupament de la legislació pròpia dicti l'Estat, la
funció executiva en les matèries següents:

1. Execució, dins el seu territori, dels tractats
internacionals que afectin les matèries pròpies de les competències
de la Comunitat Autònoma.

2. Expropiació forçosa.

3. Ordenació del transport de viatgers i mercaderies que
tenguin el seu origen i destinació dins el territori de la Comunitat
Autònoma, sense perjudici de l'execució directa que es reservi
l'Administració General de l'Estat.

4. Protecció civil.

5. Associacions

6. Fires internacionals.

7. Gestió de les prestacions i serveis socials dins el
sistema de la Seguretat Social: INSERSO i l'Institut Social de la
Marina. La determinació de les prestacions del sistema, els
requisits per establir la condició de beneficiari i la finançació
s'efectuarà d'acord amb les normes establertes per l'Estat en
l'exercici de les seves competències i de conformitat amb el que
disposa el número 17 de l'apartat 1 de l'article 149 de la
Constitució.

8. Gestió de l'assistència sanitària de la Seguretat Social,
d'acord amb el que preveu el número 17 de l'apartat 1 de l'article
149 de la Constitució, reservant-se l'Estat l'Alta Inspecció conduint
el compliment de la funció a què es refereix aquest precepte.

9. Gestió de museus, biblioteques i arxius de titularitat
estatal que no es reservi l'Estat. 

10. Pesos i mesures. Contrast de metalls.

11. Plans establerts per l'Estat per a la implantació o
reestructuració de sectors econòmics.

12. Productes farmacèutics.

13. Propietat industrial.

14. Propietat intel.lectual.

15. Laboral. De conformitat amb el número 7 de l'apartat
1 de l'article 149 de la Constitució, correspon a l'Estat la
competència sobre legislació laboral i l'Alta Inspecció. Queden
reservades a l'Estat totes les competències en matèria de migracions
interiors i exteriors, fons d'àmbit nacional i d'ocupació, sense
perjudici del que estableixin les normes de l'Estat sobre aquestes
matèries.

16. Salvament marítim.

17. Crèdit, banca i assegurances, d'acord amb els punts 6,
11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

18. Sector públic estatal a l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma, la qual participarà en les activitats que
procedeixi.

19. Ports i aeroports amb qualificació d'interès general,
quan l'Estat no se'n reservi la gestió. 

9.- Article 14

La Comunitat Autònoma té competència exclusiva per a
l'ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
d'acord amb la tradició literària autòctona. La normalització
d'aquesta serà un objectiu dels poders públics de la Comunitat
Autònoma. Les modalitats insulars del català seran objecte d'estudi
i de protecció, sense perjudici de la unitat de l'idioma.

10.- Article 15. L'apartat 2 d'aquest article tendrà el següent
contingut:

2. Per garantir una prestació homogènia i eficaç del servei
públic de l'educació que permeti corregir les desigualtats o
desequilibris que puguin produir-se, la Comunitat Autònoma
facilitarà a l'Administració General de l'Estat la informació que
aquesta li sol.liciti sobre el funcionament del sistema educatiu en els
seus aspectes qualitatius i quantitatius, i col.laborarà amb
l'Administració General de l'Estat en les actuacions de seguiment i
avaluació del sistema educatiu.

11.- Article 16

La Comunitat Autònoma, previ acord del Parlament
adoptat per majoria absoluta, podrà ampliar l'àmbit de les seves
competències en matèries que no estiguin atribuïdes en exclusiva a
l'Estat, o que solament hi estiguin atribuïdes les bases o principis.
L'acord d'assumpció de noves competències se sotmetrà a les Corts
Generals per a la seva aprovació, mitjançant llei orgànica.
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12.- Article 17. El paràgraf primer tendrà la següent redacció:

En matèria de prestació i de gestió de serveis propis de
la Comunitat Autònoma, aquesta podrà celebrar convenis amb
d'altres comunitats autònomes. Aquests acords hauran d'esser
adoptats pel Parlament i comunicats a les Corts Generals, i
entraran en vigor als trenta dies d'aquesta comunicació, llevat del
cas que aquestes, dins el termini esmentat, estimin que es tracta
d'un acord de cooperació, segons el que disposa l'apartat 2 de
l'article 145 de la Constitució.

13.- Article 19. Es modifica l'apartat 3, el text del qual és el
següent:

3. La seu del Parlament de les Illes Balears radica a la
ciutat de Palma.

14.- Article 20. Es modifica l'apartat tercer i es crea un nou
apartat quatre, el text dels quals és el següent:

3. Una llei del Parlament aprovada per majoria absoluta
regularà el total de diputats que l'han d'integrar, les
circumscripcions electorals i el nombre de diputats que ha de
correspondre d'elegir a cadascuna d'aquestes i les causes
d'inelegibilitat i d'incompatibilitats que els afectin.

4. El Parlament es constituirà dins un termini màxim de
trenta dies després de la celebració de les eleccions.

15.- Article 23.

1. Els diputats del Parlament de les Illes Balears no seran
vinculats per cap mandat imperatiu i gaudiran, encara que sigui
després d'haver-ne cessat el mandat, d'inviolabilitat per les
opinions manifestades i pels vots emesos tot exercint el càrrec.
Durant el mandat d'aquest no podran esser detinguts ni retinguts,
llevat del cas de delicte flagrant, en tot cas, pertocarà de decidir-ne
la inculpació, l'empresonament, el processament i el judici al
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Fora de l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma, la responsabilitat penal els
serà exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del
Tribunal Suprem.

2. El vot dels diputats és personal i indelegable.

16.- Article 24. Es modifica l'apartat quatre, el text del qual és
el següent:

4. El Parlament es reunirà durant vuit mesos l'any en dos
períodes de sessions compresos entre setembre i desembre el
primer i entre febrer i juny el segon.

El Parlament es reunirà en sessió extraordinària, a
petició del Govern, o per acord de la Diputació Permanent o del
Ple a proposta d'una cinquena part dels diputats. La sessió
extraordinària es clausurarà quan s'esgotarà l'ordre del dia
determinat pel qual es convocà.

17.- Article 27. 

1. El Parlament, mitjançant l'elaboració de lleis, exerceix
la potestat legislativa. El Parlament podrà delegar en el Govern de
la Comunitat Autònoma la potestat de dictar normes amb categoria
de llei, en els mateixos termes i supòsits de delegació prevists als
articles 82, 83 i 84 de la Constitució. No podran ser objecte de
delegació l'aprovació de les lleis que necessiten, per ser aprovades,
una majoria especial o que aquesta majoria s'assoleixi pel vot
favorable computat de manera separada dels parlamentaris que
representin, si més no, dues illes diferents.

2. Les lleis del Parlament seran promulgades en nom del
Rei pel President de la Comunitat Autònoma, el qual n'ordenarà la
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el termini dels
quinze dies següents a l'aprovació d'aquestes, així com també al
Boletín Oficial del Estado. A l'efecte de vigència d'aquestes regirà
la data de publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. La versió
oficial castellana serà la que la Presidència de la Comunitat
Autònoma transmetrà.

18.- Article 28. Els apartats 1 i 2 tendran el següent text:

Correspon al Parlament:

1. Designar, en aplicació del criteri de representació
proporcional, el senador o els senadors que han de representar les
Illes Balears al Senat, d'acord amb el que estableix l'article 69.5 de
la Constitució. Els designats cessaran en els casos prevists a
l'ordenament jurídic i, en tot cas, en concloure la legislatura del
Parlament de les Illes Balears en la qual foren designats, una vegada
prenguin possessió els nous senadors. En el supòsit de dissolució del
Senat, el Parlament de les Illes Balears lliurarà les credencials de la
designació dels mateixos senadors, els quals continuaran el seu
mandat fins que finalitzi la legislatura del Parlament i siguin
designats els nous senadors.

2. Elaborar proposicions de llei, presentar-les a la Mesa
del Congrés de Diputats i nomenar un màxim de tres diputats
encarregats de defensar-les, d'acord amb el que permet l'article 87.2
de la Constitució.

19.- Article 29. 

El Parlament mitjançant llei, crearà la institució de la
Sindicatura de Greuges per a la defensa de les llibertats i drets
fonamentals dels ciutadans, així com per supervisar i investigar les
activitats de l'Administració de les Illes Balears. El Síndic serà
elegit pel Parlament, per la majoria favorable de les tres cinquenes
parts dels diputats de la Cambra. El Síndic, actuarà com Alt
Comissionat del Parlament, i li retrà comptes de la seva activitat.

20.- L'article 31 passa a ser l'article 30. Es modifica l'apartat
primer, el contingut del qual és el següent:

1. El President de les Illes Balears serà elegit pel
Parlament d'entre els seus membres, i el Rei el nomenarà.

21.- L'article 32 passa a ser l'article 31. Es modifiquen els apartats
1, 3, 5, 6, 8 i 9 el contingut dels quals és el següent:

1. El President de les Illes Balears nomena i cessa els
membres que han de formar el Govern, dirigeix i coordina l'acció
del Govern i ostenta la més alta representació de la Comunitat
Autònoma, així com l'ordinària de l'Estat a les Illes Balears.
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3. El President, prèvia deliberació del Govern, podrà
plantejar davant el Parlament la qüestió de confiança sobre el seu
programa o sobre una declaració de política general. La confiança
es considerarà atorgada quan voti a favor d'aquesta la majoria
simple.

Si el Parlament en negava la confiança, el President
presentarà la dimissió davant el Parlament, el President del qual
convocarà, dins el termini màxim de quinze dies, la sessió plenària
per a l'elecció d'un nou President de la Comunitat Autònoma,
d'acord amb el procediment previst en aquest Estatut.

5. Si la moció de censura no era aprovada, els qui
l'hauran signada no en podran presentar cap altra durant el mateix
període de sessions. Si era aprovada, el President i el seu Govern
cessaran en les seves funcions i el candidat que s'hi haurà inclòs
serà nomenat President pel Rei.

6. La responsabilitat penal del President serà exigible en
els mateixos termes que s'assenyalen per als diputats del
Parlament de les Illes Balears.

8. En cas d'absència o malaltia del President, ostentarà
la representació de les Illes Balears el President del Parlament,
sense perjudici que el Govern sigui presidit interinament per un
dels seus membres designat pel President.

9. El President no podrà ostentar cap altre càrrec públic
dins l'àmbit de les Illes Balears.

22.- La rúbrica del capítol III del títol III queda de la següent
forma:

"Del Govern de les Illes Balears."

23- L'article 33 passa a ser l'article 32. Els apartats 1, 2, 4 i 6
queden redactats de la següent forma:

1. El Govern de les Illes Balears és l'òrgan col.legiat
amb funcions executives i administratives.

2. El Govern és format pel President, el Vicepresident,
si així pertoca, i els consellers.

4. El Govern respon políticament de manera solidària
davant el Parlament, sense perjudici de la responsabilitat directa
de cadascun dels membres per la pròpia gestió.

6. La seu del Govern serà la ciutat de Palma, però es
podrà reunir a qualsevol lloc del territori de la Comunitat
Autònoma, prèvia convocatòria.

24.- L'article 36 passa a ser l'article 35.

Totes les normes, les disposicions i els actes emanats del
Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma que ho
requereixin es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. A
tots els efectes, aquesta publicació serà suficient per a la validesa
dels actes i per a l'entrada en vigor de les disposicions i les normes
de la Comunitat Autònoma. La publicació al Boletín Oficial del
Estado es farà d'acord amb la normativa dictada per l'Estat.

25.- L'article 38 passa a ser l'article 37.

1. Cadascun dels consells insulars serà integrat pels
diputats elegits per al Parlament a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

2. Els càrrecs de President de les Illes Balears, de
President del Parlament, de membre del Govern, de senador de la
Comunitat Autònoma i de portaveu de grup parlamentari, excepte
el del Grup Mixt, si n'és el cas, són incompatibles amb el de
conseller insular.

La incompatibilitat subsistirà en cas de cessament, per
qualsevol causa, en l'exercici dels càrrecs incompatibles.

Al Consell que els correspongui seran substituïts per
aquells candidats que ocupin el lloc següent al del darrer elegit a les
llistes electorals corresponents. Els consellers insulars substituts no
tendran la condició de diputats.

3. El membre d'un Consell Insular que resulti elegit per
ocupar el càrrec vacant de President de les Illes Balears, de
President del Parlament, de membre del Govern, de senador de la
Comunitat Autònoma o de portaveu de grup parlamentari cessarà en
la condició de conseller insular i la vacant que deixi al propi Consell
serà coberta per aquell candidat que ocupi el lloc següent al de
l'últim designat com a tal a la llista electoral pròpia.

4. Els diputats podran renunciar a ser membres del Consell
Insular respectiu sense perdre la condició de diputat. En aquest
supòsit, per la Junta Electoral de les Illes Balears es procedirà a
expedir la credencial corresponent a aquell candidat que ocupi el
lloc següent al de l'últim designat com a tal a la seva llista electoral.

Així mateix, els consellers insulars podran renunciar a la
condició de diputat sense perdre la condició de consellers.

Les renúncies en un sentit o l'altre són irreversibles.

5. Les renúncies a què fa referència l'apartat anterior
queden limitades que el conjunt de càrrecs incompatibles, establerts
a l'apartat 2, i el de les renúncies voluntàries no superin el cinquanta
per cent dels electes de cada candidatura a cada circumscripció
electoral. No queda afectat per la limitació el diputat elegit per la
circumscripció de Formentera.

6. Al conseller insular que no ostentés el càrrec de diputat,
per haver substituït un dels incompatibles o un diputat dels que
havien voluntàriament renunciat al càrrec de conseller, se li
expedirà credencial de diputat al Parlament de les Illes Balears, en
el supòsit que quedàs vacant el càrrec per renúncia d'un dels de la
seva llista electoral.

26.- Article 39.

Els consells insulars, a més de les competències que els
corresponguin com a corporacions locals, tendran la facultat
d'assumir dins el seu àmbit territorial la funció executiva i la gestió
en la mesura en què la Comunitat Autònoma assumirà competències
sobre aquestes, d'acord amb aquest Estatut, en les matèries següents:

1. Demarcacions territorials, alteracions dels termes
municipals i denominació oficial dels municipis.



4340 BOPIB núm.151 - 3 d'abril del 1998

2. Monts i aprofitaments forestals, vies pecuàries i
pastures.

3. Agricultura i ramaderia, d'acord amb l'ordenació
general de l'economia.

4. Pesca en aigües interiors, recollida de marisc,
aqüicultura i caça.

5. Recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regatges,
règim general d'aigües. Aigües minerals, termals i subterrànies.

6. Patrimoni arqueològic, històric, artístic i monumental,
arxius i biblioteques, museus, conservatoris i belles arts.

7. Assistència social i serveis socials. Promoció social
de la infantesa, la dona, la família, la tercera edat, els disminuïts
físics, psíquics i sensorials. Entitats benèfiques i assistencials.

8. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge, medi
ambient i ecologia.

9. Carreteres, camins, ports de refugi i aeroports
esportius i, en general, tots els que no realitzin activitats
comercials.

10. Transport de viatgers i de mercaderies al si del propi
territori insular.

11. Obres públiques.

12. Foment i promoció del turisme. Ordenació del
turisme dins el seu àmbit territorial.

13. Esport i lleure.

14. Estadístiques d'interès insular.

15. Vigilància i protecció dels seus edificis i de les seves
instal.lacions.

16. Fires insulars. Denominacions d'origen.

17. Foment de la cultura.

18. Sanitat i higiene.

19. Ensenyament.

20. Coordinació de la protecció civil.

21. Artesania.

22. Cooperatives i cambres.

23. Planificació i desenvolupament econòmics dins el
territori de cadascuna de les Illes, d'acord amb les bases i amb
l'ordenació general de l'economia de l'Estat i de la Comunitat
Autònoma.

24.  Contractes i concessions administratives respecte de
les matèries la gestió de les quals els correspongui dins el seu
territori.

25. Activitats classificades.

26. Coordinació hospitalària, la de la Seguretat Social
inclosa.

27. Legislació laboral de l'Estat.

28. Espectacles i activitats recreatives.

29. Institucions públiques de protecció i tutela de menors.

I, en general, qualssevol altres que, dins l'àmbit territorial
propi, corresponguin als interessos respectius, d'acord amb les
transferències o delegacions que a tal fi s'estableixin.

27.- L'article 47 passa a ser l'article 50. Es modifica l'apartat 2, el
contingut del qual és el següent:

2. En la determinació de les fonts del Dret Civil de les
Illes Balears es respectaran les normes que s'hi estableixen.

28.- L'article 48 passa a ser l'article 51.

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears és
l'òrgan jurisdiccional en el qual culmina l'organització judicial de
les Illes Balears dins l'àmbit territorial corresponent i davant el qual
s'exhauriran les instàncies processals successives, en els termes i en
les condicions que resultin de la Llei Orgànica del Poder Judicial i
d'altres disposicions complementàries.

29.- L'article 49 passa a ser l'article 52. Es modifica l'apartat 1.a),
el contingut del qual és el següent:

1. La competència dels òrgans jurisdiccionals de les Illes
s'estén:

a) En l'ordre civil, a totes les instàncies i a tots els graus,
els recursos de cassació i revisió inclosos, en matèria de Dret Civil
de les Illes Balears.

30.- L'article 50 passa a ser l'article 53.

1. El President del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears serà nomenat pel Rei a proposta del Consell General
del Poder Judicial. El President de la Comunitat Autònoma ordenarà
la publicació d'aquest nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

2. El nomenament dels magistrats, jutges, fiscals i
secretaris que hagin de prestar serveis a les Illes Balears s'efectuarà
en la forma prevista en la Llei Orgànica del Poder Judicial a què fa
referència l'article 122 de la Constitució.

31.- L'article 51 passa a ser l'article 54. S'incorpora un nou
apartat amb el número 2, essent l'apartat 2 actual el 3. El
contingut de l'apartat que s'incorpora n'és el següent:

2. En la resolució dels concursos i oposicions per proveir
els llocs de magistrats, jutges, secretaris judicials, fiscals i tots els
funcionaris al servei de l'Administració de Justícia serà mèrit
preferent l'especialització en el Dret Civil de les Illes Balears i el
coneixement del català.
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32.- L'article 53 passa a ser l'article 56. Queda redactat de la
següent forma:

1. La Comunitat Autònoma participarà en la fixació de
les demarcacions judicials i en les corresponents a les notaries i als
registres de la propietat i mercantils, radicats en el seu territori.

2. Els notaris, els registradors de la propietat i mercantils
i els corredors de comerç seran nomenats per la Comunitat
Autònoma de conformitat amb les lleis de l'Estat. Per a la provisió
d'aquestes places serà mèrit preferent l'especialització en Dret
Civil de les Illes Balears i el coneixement de la llengua catalana.
En cap cas no es podrà establir l'excepció de naturalesa i veïnatge.

33.- L'article 54  passa a ser l'article 58. S'hi addiciona un nou
punt 5, el text del qual és el següent:

5. Una llei de les Corts Generals regularà el
reconeixement específic del fet diferencial de la insularitat com a
garantia de la solidaritat i de l'equilibri interterritorial.

34.- L'article 55 passa a ser l'article 59. El punt 1 d'aquest
article té la següent redacció:

1. El patrimoni de la Comunitat Autònoma és format
per:

a) El patrimoni de la Comunitat en el moment d'aprovar-
se l'Estatut.

b) Els béns i drets afectats als serveis traspassats a la
Comunitat Autònoma.

c) Els béns i els drets que la Comunitat Autònoma hagi
adquirit o adquireixi per qualsevol títol jurídic vàlid.

35.- L'article 56 passa a ser l'article 60.

Formaran la hisenda de la Comunitat Autònoma els
recursos següents:

a) Els ingressos provinents del seu patrimoni.

b) Els ingressos derivats de les activitats de dret privat
que pugui exercitar.

c) El rendiment dels seus propis imposts, taxes i
contribucions especials.

d) Els tributs cedits totalment o parcialment per l'Estat.

e) Els recàrrecs sobre els imposts estatals.

f) Un percentatge de participació en la recaptació dels
imposts estatals no cedits.

g) El producte de les multes i de les sancions dins l'àmbit
de l'exercici de les seves competències.

i) Les assignacions que s'estableixin en els Pressuposts
Generals de l'Estat.

j)  Les transferències provinents del Fons de
Compensació Interterritorial i d'altres fons per al desenvolupament
de les Illes Balears. 

k) El producte de l'emissió de Deute públic i el recurs al
crèdit.

l) Qualsevol altre tipus d'ingressos que puguin obtenir-se
en virtut de les lleis.

36.- L'article 62 passa a ser l'article 66. Els apartats 3 i 4 queden
redactats de la següent forma:

3. El deute públic de la Comunitat Autònoma i els títols
valors de caràcter equivalent emesos per aquesta restaran subjectes
a les mateixes normes i gaudiran dels mateixos beneficis i les
mateixes condicions que el deute públic de l'Estat.

4. El volum i característiques de les emissions s'establiran
d'acord amb l'ordenació general de la política creditícia i en
coordinació amb l'Estat.

37.- L'article 66 passa a ser l'article 72. Es modifica l'apartat d),
el text del qual és el següent:

d) La tutela financera sobre els ens locals, sense perjudici
de l'autonomia que la Constitució n'estableix i el que disposin les
lleis de transferències als consells insulars.

38.- L'article 67 passa a ser l'article 75. Es dóna nova redacció a
l'apartat 4, el text del qual és el següent: 

4. La Comunitat Autònoma promourà eficaçment les
diverses formes de participació en l'empresa i fomentarà, mitjançant
una legislació adequada, les societats cooperatives. També establirà
els mitjans que facilitin l'accés dels treballadors a la propietat dels
mitjans de producció.

39.- L'article 68 passa a ser l'article 76.

1. La iniciativa de reforma en correspondrà al Parlament,
a proposta d'una cinquena part dels diputats, al Govern de la
Comunitat Autònoma i a les Corts Generals.

2. La proposta de reforma requerirà per prosperar
l'aprovació del Parlament per majoria absoluta i l'aprovació de les
Corts Generals mitjançant una llei orgànica.

3. En tot allò que no es preveu en aquest article, hom
s'atendrà al que disposa la Constitució sobre aquesta matèria.

4. En el supòsit de tramitació en el Congrés dels Diputats
i en el Senat d'una proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, el Parlament podrà retirar-la sempre que així ho
acordi per majoria absoluta.

40.- Disposició addicional segona

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, essent la
llengua catalana també patrimoni d'altres comunitats autònomes,
podrà sol.licitar al Govern de l'Estat i a les Corts Generals, els
convenis de cooperació i de col.laboració que es considerin
oportuns per tal de salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així
com efectuar la comunicació cultural entre les comunitats abans
esmentades, sense perjudici dels deures de l'Estat establerts a
l'apartat 2 de l'article 149 de la Constitució, i del que disposa
l'article 145 d'aquesta.
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La institució oficial consultiva per a tot quant es refereix
a la llengua catalana serà la Universitat de les Illes Balears. 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.

41.- Disposició addicional tercera

1. Se cedeixen a la Comunitat Autònoma els rendiments
dels tributs següents:

a) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb
caràcter parcial.

b) Impost sobre el Patrimoni.

c) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats.

d) Impost de Successions i Donacions.

e) La imposició general sobre les vendes en la seva fase
minorista.

f) Els imposts sobre consums específics en la seva fase
minorista, llevat dels recaptats mitjançant monopolis fiscals.

g) Els tributs sobre el joc.

L'eventual supressió o modificació d'alguns d'aquests
tributs implicarà l'extinció o modificació de la cessió.

2. El contingut d'aquesta disposició podrà modificar-se
mitjançant acord del Govern amb la Comunitat Autònoma, que
serà tramitat com a projecte de llei a les Corts Generals. Per a
aquests efectes, la modificació de la disposició present no
s'entendrà com a modificació de l'Estatut.

42.- Disposició addicional quarta

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera podrà donar a
l'Ajuntament de Formentera participació en la gestió de les
competències que li hagin atribuït per llei del Parlament.
L'encomana de gestió s'efectuarà per acord del Consell Insular,
prèvia conformitat de l'Ajuntament de Formentera. L'acord
d'encomana de gestió concretarà les condicions econòmiques i els
mitjans humans i materials que s'adscriguin.

43.- La disposició transitòria quarta passa a ser la disposició
transitòria primera. Els apartats 1, 2 i 3 que es transcriuen a
continuació substitueixen el primer paràgraf i els apartats 1, 2
i 3.

1. Per al traspàs de funcions i de serveis inherents a les
competències que corresponen a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears segons l'Estatut present, es crearà una comissió
mixta. 

2. La Comissió Mixta serà integrada paritàriament per
vocals designats pel Govern de la Nació i pel de la Comunitat
Autònoma. Aquesta comissió mixta establirà les pròpies normes
de funcionament.

3. Els acords de la Comissió Mixta adoptaran la forma de
proposta al Govern de l'Estat, el qual els aprovarà mitjançant decret.

Els acords figuraran com annexos a aquest i hauran d'esser
publicats simultàniament al Boletín Oficial del Estado i al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i entraran en vigor a partir d'aquesta
publicació.

44.- La disposició transitòria cinquena passa a ser la disposició
transitòria segona.

1. Els funcionaris i personal laboral adscrits a serveis de
titularitat estatal o a d'altres institucions públiques que siguin
afectades per traspassos a la Comunitat Autònoma passaran a
dependre d'aquesta, i els seran respectats tots els drets de qualsevol
ordre i natura que els corresponguin, tot incloent-hi el de poder
participar als concursos de trasllat que l'Estat convoqui, en igualtat
de condicions amb els altres membres del seu cos, per tal de poder
exercir tothora el seu dret permanent d'opció.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposarà
dels mitjans necessaris perquè tots els funcionaris i personal laboral
destinats a les Illes puguin adquirir la coneixença de la llengua i de
la cultura de les Illes Balears.

45.- La disposició transitòria sisena passa a ser la disposició
transitòria tercera.  L'apartat 2 passa a tenir el següent text:

2. A fi de garantir el finançament dels serveis esmentats
abans, es crearà una comissió mixta paritària, Estat-Comunitat
Autònoma que adoptarà un mètode adreçat a fixar el percentatge de
participació previst a l'article 60 d'aquest Estatut. El mètode a seguir
tendrà presents tant els costs directes com els indirectes dels serveis
traspassats, i també les despeses d'inversió que calguin.

46.- La disposició transitòria setena passa a ser la disposició
transitòria quarta. Els apartats 1 i 4 queden redactats de la
següent forma:

1. Les lleis de l'Estat relatives a matèries transferides a la
Comunitat Autònoma continuaran en vigència mentre el Parlament
no aprovi una normativa pròpia. Correspondrà al Govern de la
Comunitat, o, si n'és el cas, als consells insulars l'aplicació
d'aquestes.

4. Mentre no s'hagi constituït la Sindicatura de Comptes,
el Govern de les Illes Balears, dins un termini de tres mesos a partir
de la data de tancament dels Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma, haurà de presentar al Parlament de les Illes Balears, per
a l'aprovació corresponent, un compte de liquidació del pressupost
esmentat d'ingressos i de despeses.

47.- La disposició transitòria novena passa a ser la disposició
transitòria cinquena. L'apartat 4 queda redactat de la següent
forma:

4. Els acords de la Comissió Tècnica Interinsular prendran
la forma de proposta al Parlament de les Illes Balears, el qual,  si
així pertoca, les aprovarà mitjançant una llei que tendrà vigència a
partir de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Article 2.-

 Queden suprimits l'apartat 3 de l'article 26, l'article
30, les disposicions transitòries primera, segona i tercera, els
apartats 2 i 3 de la disposició transitòria cinquena, els apartats
5 i 6 de la disposició transitòria sisena, i les disposicions
transitòries vuitena i desena de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de
febrer, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, modificada
per la Llei Orgànica 9/1994, de 24 de març.

Article 3.- 

S'addicionen a l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears el articles i el capítol referits als apartats següents:

1. S'incorpora un nou article dins el capítol IV "Dels
Consells Insulars", després de l'article 37, el contingut del qual
n'és el següent:

Article 38:

 En cas de convocatòria d'eleccions o de dissolució del
Parlament, els diputats i consellers dels Consells Insulars
continuaran exercint els càrrecs que ostentin als Consells de què
formin part fins que no s'hagi constituït el nou Consell Insular.

2. Dins el títol tercer "De les institucions de la
Comunitat Autònoma", es crea un nou capítol que tendrà el
número V amb la següent denominació: "Òrgans de consulta i
assessorament", després de l'article 40.

3. Dins el capítol esmentat a l'apartat anterior es creen
dos nous articles amb el text que a continuació es transcriu:

Article 41:

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és el superior
òrgan de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Consell Consultiu serà integrat per set juristes de
reconegut prestigi, dels quals tres seran elegits pel Parlament
mitjançant el vot favorable de les tres cinquenes parts dels
diputats.

3. Una llei del Parlament en regularà l'organització i el
funcionament.

Article 42:

1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és
l'òrgan col.legiat de participació, estudi, deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

2. Una llei del Parlament en regularà la composició, la
designació dels seus membres, l'organització i les funcions.

4.  Dins el capítol VI "Del control dels poders de la
Comunitat Autònoma" s'incorpora un nou article que passa a
ser l'article 46, el text del qual és el següent:

1. Sense perjudici de les competències que
corresponguin al Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes
és l'òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat
econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes
Balears.

2. La Sindicatura de Comptes serà formada per tres síndics
elegits pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts dels
diputats.

3. Una llei del Parlament en regularà el funcionament i
l'organització.

5. Dins el títol quart "De l'organització judicial" es crea
un nou article que passa a ser l'article 57, el text del qual és el
següent:

Les ternes que el Parlament ha de presentar al Consell
General del Poder Judicial per al nomenament dels magistrats del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, requeriran una
majoria favorable de les tres cinquenes parts dels diputats.

6. S'introdueix dins el títol cinquè "De la hisenda, el
patrimoni i l'economia" un nou article, que passa a ser l'article
68, el text del qual és el següent:

Per al desenvolupament i l'execució de les seves funcions
i competències els Consells Insulars gaudiran d'autonomia
financera, la qual haurà de respectar el principi de suficiència de
recursos per garantir l'exercici adequat de les competències pròpies.

7. S'incorpora dins el títol cinquè "De la hisenda, el
patrimoni i l'economia", un nou article que passa a ser el 69, el
text del quan és el següent:

Els recursos dels Consells Insulars estaran constituïts per:

1. Els recursos propis, establerts per als Consells Insulars
per la legislació estatal com a ens d'Administració Local.

2. Els que es determinen a les lleis de transferències, com
a finançament provisional de les funcions i serveis que es
transfereixen.

3. Les subvencions i transferències de capital establertes
per llei del Parlament.

4. La participació en el finançament de la Comunitat, en
proporció a les competències autonòmiques que els Consells
gestionen com a finançament definitiu.

5. Les transferències procedents del Fons de Compensació
Interinsular, d'acord amb la distribució que estableixi la llei del
Parlament.

6. Qualsevol tipus d'ingressos que puguin obtenir-se en
virtut de les lleis.

8. Dins el títol cinquè "De la hisenda, el patrimoni i
l'economia" es crea un nou article, que passa a ser l'article 73, el
text del qual és el següent:

Als efectes de concretar el que disposa l'article 60 i de
forma especial la participació territorialitzada de les Illes Balears en
els tributs generals que es determinin i les condicions per a
l'aprovació de recàrrecs sobre tributs del Sistema Fiscal General, en
el marc del que disposa l'article 157.3 de la Constitució i en la
legislació que ho desenvolupi, l'Administració General de l'Estat i
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears subscriuran un acord
bilateral que se formalitzarà en Comissió Mixta i podrà ser revisat
periòdicament de forma conjunta, haurà de tenir en compte l'esforç
fiscal de les Illes Balears i atendrà singularment els criteris de
corresponsabilitat fiscal i solidaritat interterritorial.
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9. S'introdueix dins el títol cinquè "De la hisenda, el
patrimoni i l'economia" un nou article, que passa a ser l'article
74, el text del qual és el següent:

1. Sense perjudici del que disposa l'article anterior, la
participació anual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en els ingressos de l'Estat a què es refereix l'apartat f) de l'article
60, es negociarà atenent els criteris que fixi la legislació bàsica del
desenvolupament de l'article 157 de la Constitució i qualssevol
altres que permetin garantir, amb suficiència i solidaritat, l'exercici
de les competències de la Comunitat Autònoma.

2. El percentatge de participació únicament podrà ser
objecte de revisió en els següents supòsits:

a) Quan s'ampliïn les competències assumides per la
Comunitat Autònoma d'entre les que anteriorment
corresponguessin a l'Administració General de l'Estat.

b) Quan es produeixi la cessió de nous tributs o la
supressió dels ja cedits.

c) Quan es reformi substancialment el sistema tributari
de l'Estat.

d) Quan, transcorreguts cinc anys des de la seva entrada
en vigor, sigui sol.licitada l'esmentada revisió per l'Administració
General de l'Estat o per la Comunitat Autònoma.

Article 4.-

Els articles que es relacionen a continuació, que no han
estat modificats, passen a tenir la numeració següent.

* L'apartat 4 de l'article 26 passa a ser l'apartat 3 d'aquest article.

* L'article 34 passa a ser l'article 33.

* L'article 35 passa a ser l'article 34.

* L'article 37 passa a ser l'article 36.

* El capítol V, "De l'Administració Pública de les Illes Balears",
passa a ser el capítol VI.

* L'article 41 passa a ser l'article 43.

* L'article 42 passa a ser l'article 44.

* El capítol VI, "Del control dels poders de la Comunitat
Autònoma", passa a ser el capítol VII.

* L'article 43 passa a ser l'article 45.

* El capítol VII, "Del Règim Jurídic de la Comunitat Autònoma",
passa a ser el capítol VIII.

* L'article 44 passa a ser l'article 47.

* L'article 45 passa a ser l'article 48.

* L'article 46 passa a ser l'article 49.

* L'article 47 passa a ser l'article 50.

* L'article 49 passa a ser l'article 52.

* L'apartat 2 de l'article 51, que passa a ser l'article 54, passa a ser
l'apartat 3.

* L'article 52 passa a ser l'article 55.

* L'article 57 passa a ser l'article 61.

* L'article 58 passa a ser l'article 62.

* L'article 59 passa a ser l'article 63.

* L'article 60 passa a ser l'article 64.

* L'article 61 passa a ser l'article 65.

* L'article 63 passa a ser l'article 67.

* L'article 64 passa a ser l'article 70.

* L'article 65 passa a ser l'article 71.

Disposició transitòria única.

La modificació del Règim d'Incompatibilitats i el dret a
renunciar als càrrecs de diputats o consellers insulars que es
preveu a l'article 37 no serà d'aplicació als diputats, ni consellers
insulars de la IV legislatura.

Disposició final.
 

La present reforma de l'Estatut d'Autonomia entrarà en
vigor el dia següent al de la seva publicació en el Boletín Oficial
del Estado.

   1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE   MOCIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de l'horabaixa de dia 3 de
març del 1998, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
7144/97, relativa a política del Govern de salut mental, i quedà
aprovada  per assentiment, amb la incorporació de la transacció del
Grup Parlamentari Popular, la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta la creació d'una

comissió de seguiment i coordinació del Pla de salut mental entr
l'Insalud i la Conselleria de Sanitat"

Seu del Parlament, 6 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 10 de març
del 1998, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 7145/97,
relativa a acció política del Govern davant la implantació de les
empreses de treball temporal a les Illes Balears, i quedà aprovada
per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B) 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears:

1.- A defensar, en el grup creat per estudiar la reforma de
la Llei 14/1994 i la normativa que la desplega, que aquesta es
modifiqui per assegurar unes condicions laborals i retributives
iguals per al treballador cedit en relació amb el de l'empresa
usuària que realitza idèntic treball.

2.- A reclamar del Govern espanyol tota la informació
estadística en relació a les empreses de treball temporal d'àmbit
estatal autoritzades per actuar a les Illes Balears que, facilitada
periòdicament, ajudi a fer un seguiment d'aquest tipus de
contractació a la nostra Comunitat Autònoma.

3.- A presentar un informe anual davant el Parlament de
les Illes Balears en relació al desplegament de les empreses de
treball temporal i les característiques dels contractes de posada a
disposició celebrats a la nostra comunitat, amb informació concreta
sobre el control efectuat per la Inspecció de Treball d'aquests
contractes"

Seu del Parlament, 12 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

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

matí de dia 10 de març del 1998, debaté la Interpel•lació RGE núm.
212/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a raons per les quals
la Conselleria de Sanitat del Govern Balear ha iniciat una
campanya de vacunació a l'inici del curs 1997/1998 contra la
meningitis meningocòccica dels grups A i C entre la població
infantil i juvenil de les Illes.

Actuà com a interpel•lant l'Hble Sra. Diputada Munar i
Riutort.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller de Sanitat i Consum.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Thomàs i Andreu
del G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Gomila i
Barber del G.P. Nacionalista-PSM, Hble Sra. Leciñena i Esteban
del G.P. Popular .

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble Sr. Fiol i Amengual i l'Hble.
Sra. Munar i Riutort.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 26 de març de 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1233/98, de l'Hble. Sr. Diputat Tur i Torres, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les actuacions del Govern per a la compensació
a famílies de malalts desplaçats a Son Dureta. (BOPIB 147 de 6 de
març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1234/98, de l'Hble. Sr. Diputat Gascon i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les conseqüències del "medicamentazo" a les
Illes Balears. (BOPIB 147 de 6 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

C) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
659/98, de l'Hble. Sr. Diputat Mesquida i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al Pla energètic de les Illes Balears.
(BOPIB 142 de 6 de febrer del 1998).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

D) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1003/98, de l'Hble. Sr. Diputat Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a "Great Springolf Days
97". (BOPIB 147 de 6 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1198/98, de l'Hble. Sr. Diputat Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cessament del Director General
de Consum. (BOPIB 146 de 27 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 1218/98, de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a les modificacions de les DOT
degudes a les crítiques del sector més conservador dels propietaris
de terres. (BOPIB 147 de 6 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1170/98, de l'Hble. Sr. Diputat Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a les inversions municipals
en matèria hidràulica. (BOPIB 146 de 27 de febrer del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1159/98, de l'Hble. Sra. Diputada Thomàs i Andreu, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
programa de drogodependències. (BOPIB 146 de 27 de febrer del
1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Consellera de
Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1224/98, de l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a jornada laboral setmanal del personal docent.
(BOPIB 147 de 6 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

J) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1391/98,
de l'Hble. Sra. Diputada García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a normes de seguretat i higiene en el treball.
(BOPIB 148 de 13 de març del 1998).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Treball
i Formació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

K) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1359/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a elaboració del material didàctic necessari per
a l'ensenyament de i en llengua catalana. (BOPIB 147 de 6 de març
del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

L) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1278/98, de l'Hble. Sr. Diputat Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l'enquesta de la Conselleria
d'Educació als pares d'alumnes. (BOPIB 147 de 6 de març del
1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

M) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1219/98, de l'Hble. Sr. Diputat Triay i Llopis, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'oposició de propietaris de
terres conservadors a l'autopista de Llevant. (BOPIB 147 de 6 de
març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

N) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1222/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a crèdit sol•licitat. (BOPIB 147 de 6 de març del
1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

O) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1392/98,
de l'Hble. Sra. Diputada García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'economia submergida. (BOPIB 148 de 13 de
març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

P) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1357/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a proves d'accés a la funció pública
docent. (BOPIB 147 de 6 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

Q) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 1160/98,
de l'Hble. Sra. Diputada Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes balears, relativa a la lluita contra la
SIDA. (BOPIB 146 de 27 de febrer del 1998).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

R) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1226/98, de l'Hble. Sr. Diputat Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'existència de cinc directors
generals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. (BOPIB
147 de 6 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

S) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1427/98, de l'Hble. Sr. Diputat Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la creació de nous llocs de feina. (BOPIB 148
de 13 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de la
Funció Pública i Interior.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

T) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del

matí de dia 10 de març del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
1428/98, de l'Hble. Sr. Diputat Tejero i Isla, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les funcions dels coordinadors insulars.
(BOPIB 148 de 13 de març del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de la
Funció Pública i Interior.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

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

l'horabaixa, celebrada dia 3 de març del 1998, rebutjtà els punts 1 i
2 de la Moció RGE núm. 7144/98, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a  política del Govern de salut mental.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 10 de març del 1998, rebutjà els apartats b i c del punt
1 i els punts 3, 5 i 6 de la moció RGE núm. 7145/98, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a acció
política del Govern davant la implantació de les empreses de treball
temporal a les Illes Balears.

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1 apartats b i c.
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Punts 3, 5 i 6.
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

C) 
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí,

celebrada dia 10 de març del 1998, rebutjà la Moció RGE núm.
7172/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes del
Govern Balear al tercer món.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a conformitat amb l'informe sobre

incompatibilitats de l'Hble. Sr. Diputat Joan Gomila i Barber.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 10 de març del 1998, donà conformitat a l'informe de la
Comissió de l'Estatut dels Diputats, en compliment de l'establert a
l'article 21 del Reglament de la Cambra, sobre incompatibilitats de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Gomila i Barber. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ajornament de la pregunta RGE. núm. 786/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 10 de març del 1998, fou ajornada la pregunta RGE.
núm. 786/98, de l'Hble. Sr. Diputat Grosske i Fiol, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a límits
i protecció de les Salines d'Eivissa, publicada al BOPIB núm. 144
de 17 de febrer del 1998. 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de

Llei RGE. núm. 4622/97.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, no fou presa en
consideració, per 27 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció, la
Proposició de Llei RGE. núm. 4622/97, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a protecció ambiental i gestió sostenible dels béns
naturals.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a rebuig de l'Esmena a la totalitat, del Grup

Parlamentari Socialista, RGE. núm. 6172/97, al Projecte de Llei
RGE. núm. 5270/97 de creació del Consell balear de transport.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, fou rebutjada per 24 vots a
favor, 30 en contra i 2 abstencions l'Esmena de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a retirada de les preguntes RGE. núms. 739/98 i

740/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, foren retirades les preguntes
de referència, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Barceló i Martí,
relatives a l'execució a Menorca del conveni de carreteres, pas de la
carretera general per Ferreries i rondes nord i sud de Ciutadella,
respectivament, publicades al BOPIB núm. 142 de 6 de febrer del
1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a decaïment de la pregunta RGE. núm. 785/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 3 de març del 1998, decaigué la pregunta de
referència, per l'absència de l'Hble. Sr. Diputat Grosske i Fiol.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1901/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
construcció de l'estació marítima del Port de Sant Antoni de
Portmany. (Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1902/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bar de l'estació
marítima del Port de Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'1  d'abril
del 1998).

 RGE núm. 1903/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a explotació de
l'estació marítima del Port de Sant Antoni de Portmany. (Mesa d'1
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1945/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actuacions en infraestructura hidrològica. (Mesa d'1
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1946/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Escola infantil de Sant Lluís (Menorca). (Mesa d'1
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1947/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obres de reforma, rehabilitació i adequació en els centres
educatius públics durant el 1998. (Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1948/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació econòmica del Govern de la Comunitat
Autònoma en la proposta de Mundial de Ciclisme a Mallorca per
l'any 2001. (Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1949/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants de música de les Illes Balears que segueixen
estudis superiors de música fora de la Comunitat Autònoma. (Mesa
d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1950/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cost de la implantació del cicle superior en el Pla
d'estudis del Conservatori de Música de les Illes Balears. (Mesa d'1
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1951/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla de l'ensenyança de la música a les Illes Balears.
(Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1952/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inspeccions de les extraccions d'aigua autoritzades a
Menorca durant el període 1988-1997. (Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1953/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a enquesta sobre la joventut a les Illes balears. (Mesa d'1  d'abril  del
1998).

 RGE núm. 1954/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a Pla integral de joventut de les Illes Balears. (Mesa d'1  d'abril  del
1998).

 RGE núm. 1955/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a autoritzacions d'extracció d'aigües subterrànies a Menorca durant
el període 1988-1997. (Mesa d'1  d'abril  del 1998).

Palma, a 1 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin ha estat el cost de la construcció de l'estació
marítima del Port de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 26 de març del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina ha estat la modalitat que ha emprat la Conselleria
de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral per l'adjudicació
de l'explotació del bar de l'estació marítima del Port de Sant Antoni
de Portmany?

Palma, a 26 de març del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 Govern de la CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Per quina quantitat econòmica s'ha adjudicat l'explotació
de l'estació marítima del Port de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 26 de març del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que el conseller de Medi Ambient afirmà que les
principals actuacions en matèria d'infrastructures hidrològiques,
emmarcades en el Conveni que s'ha de signar entre les
administracions central i autonòmica, i que preveu una inversió
primera de 4.500 milions de pessetes, per dos projectes a Mallorca
i un a Eivissa;

Quines actuacions s'inclouen en el futur Conveni
Hidrològic?

Quines actuacions en matèria d'infrastructura hidrològica
estan previstes a Menorca?

Palma, a 25 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que l'ajuntament de Sant Lluís ha sol•licitat del
Govern de les Illes Balears la seva aportació econòmica per a la
construcció d'una nova escola infantil municipal;

1.- Concedirà el Govern de les Illes Balears una ajuda
econòmica a l'ajuntament de Sant Lluís per a la construcció d'una
nova escola infantil municipal?

2.- En cas afirmatiu, de quina quantitat serà l'ajuda i a
quin exercici pressupostari es preveu carregar?

Palma, a 25 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les obres previstes, de reforma, rehabilitació
o adequació dels centres escolars públics de les Illes Balears durant
1998? indicant centre, objecte de l'obra, localització del centre i
pressupost estimat de les obres.

Palma, a 25 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès que recentment s'ha presentat a l'opinió pública la
candidatura de Palma de Mallorca per organitzar el Mundial de
Ciclisme de la'ny 2001;

Atès que en aquesta presentació van ser-hi present els
consellers de Turisme i d'Educació, Cultura i Esports;

Atès que s'ha manifestat que el pressupost estimat d'un
esdeveniment d'aquesta mena és d'uns 350 milions de pessetes;

Atès que en la presentació es va dir que la finançació de
l'esdeveniment recauria majoritàriament en les institucions
públiques;

1.- Quina seria l'aportació del Govern Balear i ens que en
depenen a la celebració del Mundial de Ciclisme a Palma?

2.- A quina illa o illes es preveu que es realitzin les
diferents proves en el cas de resultar elegida la candidatura per part
de la Unió Ciclista Internacional?

Palma, a 25 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quants estudiants de música de les Illes Balears segueixen
estudis superiors fora de la nostra Comunitat Autònoma?, indicant-
ne número per illa de residència.

Palma, a 25 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
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Atès que un dels motius de l'oposició del conseller
d'Educació, Cultura i Esports a la implantació del cicle superior en
el Pla d'Estudis del Conservatori de Música de les Illes Balears, és
el del seu elevat cost en relació a la demanda;

1.- Quin seria el cost de la implantació del cicle superior
en el Pla d'Estudis del Conservatori de Música de les Illes
Balears?, indicant-ne conceptes i cost de cada concepte.

Palma, a 25 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que per part del conseller d'Educació, Cultura i
Esports s'ha anunciat, a través dels mitjans de comunicació,
l'elaboració d'un Pla sobre l'ensenyament de la música a les Illes
Balears, es formulen les preguntes següents:

1.- Quin calendari es preveu per a la redacció i
presentació d'aquest Pla?

2.- Preveu la presentació del Pla davant el Parlament
Balear, pel seu debat?

3.- Quins són els criteris generals prevists per a
l'elaboració del Pla?

4.- Quin abast es preveu per al referit Pla?

Palma, a 25 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes inspeccions de les extraccions d'aigües
subterrànies autoritzades a menorca entre el 1988 i el 1997 s'han
realitzat durant el mateix període?, indicant número d'inspeccions
de cada any, percentatge sobre les extraccions autoritzades.

Palma, a 23 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Atès que aquests dies passats s'ha donat a conèixer el
contingut de l'enquesta sobre la joventut de les Illes Balears, la
realització de la qual fou aprovada pel Parlament Balear en 1996,
arrel d'una moció presentada per Esquerra Unida;

Atès que aquests dies s'han conegut les denúncies de
persones que van participar en la confecció d'aquesta enquesta, les
quals afirmen que un any després d'haver realitzat el treball encara
no han estat retribuïts;

Atès que desconeixem si les despeses de l'enquesta anaven
a càrrec del Govern Balear o de la Universitat de les Illes Balears,
o a aquesta última a través de conveni, formulam les preguntes
següents:

1.- A quina institució correspon l'abonament de les
despeses ocasionades per la realització de l'enquesta de joventut,
particularment les retribucions a les persones que van realitzar
l'enquesta?

2.- En cas de correspondre al Govern Balear, per quina
causa encara estan pendents d'abonar les despeses pel treball de
camp?

3.- En cas de correspondre a la UIB, en quina data el
Govern Balear va abonar a aquesta l'asignació prevista pel conveni?

Palma, a 23 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
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 CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès que el 1996 es va afirmar que l'enquesta sociològica
sobre la joventut de les Illes Balears era un material necessari per
elaborar un Pla Integral de Joventut de les Illes Balears, i que
recentment s'han presentat a l'opinió pública els resultats d'aquesta;

Quin calendari preveu el Govern Balear per a l'elaboració
i presentació al Parlament d'un Programa Integral de Joventut de les
Illes Balears?

Palma, a 23 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
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 CA,  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines peticions per extracció d'aigües subterrànies a
Menorca s'han autoritzat durant el període 1988 a 1997? indicant
autoritzacions en cadascun dels deu anys del període, amb esment
del terme municipal de l'extracció i cabdal màxim d'extracció
autoritzat?

Palma, a 23 de març del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1836/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peatge
a les noves autopistes. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1837/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous cicles
formatius als instituts. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1838/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
Batxillerats als instituts de les Illes. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1839/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
diversificació curricular. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1840/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrada en
funcionament dels instituts de secundària d'Eivissa. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1841/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
dels "Coordinadors Insulars" a Eivissa i Menorca. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1842/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instituts de
secundària d'Eivissa. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1843/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subministrament de gas. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1846/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deixalles en els
torrents d'Eivissa i Formentera. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1847/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solucions de la
Conselleria de Foment pels problemes de la carretera entre Eivissa
i Sant Antoni de Portmany. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1849/98, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació Llei
1/1997. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa d'1  d'abril  del
1998).

Palma, a 1 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Foment,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què va voler dir el conseller de Foment quan en referència
a la previsió de peatge en alguna de les noves autopistes previstes
al conveni de carreteres va declarar ("La Voz", 10 de març del
1998) que: "habrá peaje si no se puede evitar" i quan afegia "si
realmente no podemos evitar el tramo de peaje estudiaremos hacerlo
en este u otro tramo"?

Palma, a 17 de març del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació Cultura i Esports,  la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pot informar el Sr. Conseller dels nous cicles formatius
que s'implantaran a cada institut el curs 1998/1999?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports,  la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pot informar el Sr. Conseller dels nous Batxillerats que
s'implantaran a cada institut d'aquestes Illes el curs 1998/1999?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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 l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports,  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Pot informar el Sr. Conseller quines actuacions en
matèria d'Accions en matèria de cursos de diversificació curricular
que s'implantarà a cada institut de les Illes Balears?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan creu el Govern de la Comunitat que podran entrar
en funcionament els tres instituts de secundària d'Eivissa?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera de la Funció Pública
i Interior,  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Té intenció de mantenir els "Coordinadors Insulars" a
Eivissa i Menorca, creats per la Conselleria de la Funció Pública
i Interior mitjançant la resolució nombre 2866?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines solucions té previstes la conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per pal•liar els problemes de manca de places
que provocarà el retard en la construcció dels instituts d'Eivissa?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Expressa el Ministre Sr. Piqué les intencions del Govern
Balear en matèria de subministrament de gas a Balears?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral,  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

Pensa la conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral dur a terme alguna campanya de neteja i recollida
de deixalles en els torrents d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Foment,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les solucions que pensa emprar la conselleria
de Foment per tal de resoldre els problemes que afecten als usuaris
de la carretera entre Eivissa i Sant Antoni de Portmany, pel que fa
al canvi de sentit en la part que va ser objecte d'ampliació amb tres
carrils?

Palma, a 24 de març del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per què el Govern no aplica la Llei 1/1997?

Palma, a 24 de març del 1998.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.



BOPIB núm.151 - 3 d'abril del 1998 4355

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1897/98, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla estratègic de formació per a l'ocupació. (Mesa de'1
d'abril  del 1998).

Palma, a 1 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La comunicació de la Unió Europea coneguda com a
Agenda 2000 estableix la visió de la Comissió sobre els reptes i
les perspectives per al període 2000-2006. Essencialment, i pel
que fa al Fons Social Europeu (FSE) es manté com a objectiu
prioritari el desenvolupament dels recursos humans, i al mateix
temps, posa èmfasi en l'ocupació. Les propostes de l'Agenda 2000
pretenen aconseguir un mercat de treball competitiu i millorar els
mecanismes de justícia social i igualtat d'oportunitats per a tots els
ciutadans.

En aquest context, el FSE seguirà duent a terme un paper
decisiu en el Desenvolupament dels Recursos Humans en el nou
segle. En aquest sentit, s'han fixat quatre grans objectius per a les
polítiques comunitàries internes: crear les condicions per a un
creixement sostenible, assentar el creixement en el coneixement,
dur a terme una modernització profunda dels sistemes d'ocupació,
promoure una societat solidària i segura, preocupada per l'interès
general i respectuosa amb el medi ambient.

Al mateix temps, les directrius de la cimera de
Luxemburg, celebrada els dies 20 i 21 de novembre del 1997,
assenyalen, entre d'altres:

I) millorar la capacitat d'insercció professional:
- Combatre la desocupació juvenil i prevenir la

desocupació de llarga durada, oferint noves oportunitats a tots els
joves i la possibilitat d'un nou començament per als desocupats
adults.

II) desenvolupar l'esperit d'empresa:
- Facilitar la creació i gestió d'empreses.
- Foment del treball per compte propi.
- Optimitzar les oportunitat de creació de lloc de treball.

III) fomentar la capacitat d'adaptació dels treballadors i
de les empreses.

- Modernitzar l'organització del treball.
- Donar suport a la capacitat d'adaptació de les empreses.

IV) reforçar la política d'igualtat d'oportunitats:
- Combatre la discriminació entre homes i dones.
- Facilitar la reincorporació al mercat de treball.
- Afavorir la inserció dels minusvàlids ii de les persones

amb risc d'exclusió del mercat de treball.

A més a més, el Segon Programa Nacional de Formació
Professional a l'Estat Espanyol es fonamenta en:

I) La consideració de la Formació Professional com a
inversió en capital humà.

II) La integració de la Formació Professional en les
polítiques actives d'ocupació en clau comunitària.

III) La participació de l'administració general de l'estat,
dels agents socials i de les comunitats autònomes, dins el Consell
General de Formació Professional.

IV) La creació del Sistema Nacional de Qualificacions.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que enguany
ha assumit les competències d'Educació i de Formació Ocupacional,
està en les millors condicions per potenciar un Pla Estratègic de
Formació per a l'Ocupació, que complementi i sintonitzi amb tot
allò que s'acaba d'esmentar, i respon a les necessitats socials
expressades en el Pacte per l'Ocupació.

Proposició no de llei

I) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que abans de la finalització de l'any
1998 redacti i aprovi un Pla Estratègic de Formació per a
l'Ocupació, la finalitat del qual sigui la promoció i la inserció
professional dels treballadors, amb atenció:

- als col•lectius amb especials dificultats d'integració en
el mercat laboral.

- als joves.
- als aturats de llarga durada.
- a la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i

homes.

II) El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a que prioritàriament el Pla Estratègic de
Formació per a l'Ocupació tendeixi:

-a la vertebració i coordinació de la Formació
Professional, és a dir dels subsistemes de formació reglada/inicial,
ocupacional i contínua.

- a l'establiment dels mecanismes d'informació adequats
per al coneixement i difusió dels nous certificats de professionalitat,
la qual cosa permeti que els treballadors siguin capaços de dissenyar
el seu propi itinerari formatiu, que té com a finalitat acreditar les
competències professionals adquirides mitjançant accions de
formació professional ocupacional, programes d'escola taller i cases
d'oficis, contractes d'aprenentatge, accions de formació continuada,
i experiència laboral.

- a la creació d'un servei d'informació i orientació, en
coordinació amb altres serveis en els quals ja participa el Govern
d'aquestas Comunitat Autònoma, i que tingui com a àmbit
d'actuació tot el territori de la Comunitat Autònoma. Aquest servei
tindrà la següent finalitat bàsica:
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a) informar el beneficiari sobre oferta i demanda
formativa, i necessitats del mercat laboral.

b) apropar el beneficiari al món del treball o, en el seu
cas, a la creació d'empreses d'economia social i/o al treball
autònom.

c) atreure el món empresarial amb la finalitat que tingui
un contacte major amb els alumnes i el seu procés d'aprenentatge,
la qual cosa facilitarà la connexió entre l'oferta i la demanda de
feina.

d) apropar el treballador al món de la formació per
adequar-lo als canvis dels sistemes i per que participi en la millora
de la competitivitat de les empreses fonamentada en el
desenvolupament de les capacitats en el seu paper primordial de
recurs humà.

III) El parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma a que el Pla Estratègic de Formació per
a l'Ocupació es financiï prioritàriament pel Govern Balear i pel
Fons Social Europeu, sense perjudici de les aportacions d'altres
administracions públiques i entitats públiques o privades que hi
vulguin col•laborar.

Palma, a 24 de març del 1998.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1959/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a violació dels drets humans a
Guinea Equatorial, amb qualificació de tramitació davant la
comissió de Drets Humans. (Mesa d'1  d'abril  del 1998).

 RGE núm. 1960/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Pla per al desenvolupament de
l'Educació de les Persones Adultes a les Illes Balears, amb
qualificació de tramitació davant la comissió de Cultura, Educació
i Esports . (Mesa d'1  d'abril  del 1998).

Palma, a 1 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.

Atesa la dramàtica evolució dels esdeveniments  en
l'antiga colònia espanyola de Guinea Equatorial, amb episodis
encadenats de repressió generalitzada contra la població dissident,
amb la imminent celebració dels judicis contra molts ciutadans
d'aquest país, acusats pel règim de provocar les recents accions
violentes en l'illa de Bioko;

Atès que el drama que es viu a Guinea Equatorial és
encara major quan és silenciat en els grans mitjans de comunicació
de masses, la qual cosa fa que es desenvolupi amb la més absoluta
impunitat i sense la reacció de la comunitat internacional per a
posar-li fi;

Es presenta la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears condemna l'ofensiva
de repressió continuada i indiscriminada exercida sobre la població
de l'illa de Bioko (Guinea Equatorial), amb la pràctica de
maltractaments i tortures als detinguts. Així mateix es denuncia la
sistemàtica violació dels drets humans, individuals i col•lectius
executada pel règim autoritari de Guinea Equatorial, fent impossible
d'aquesta manera qualsevol perspectiva de convivència, i de
transició a la democràcia.

2.- El Parlament de les Illes Balears acorda fer arribar al
Govern de Guinea Equatorial, a través de la seva ambaixada a
Espanya, la petició de la posada en llibertat de totes les persones
detingudes per motius polítics i d'expressió.

3.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Govern espanyol i a les institucions europees sol•licitant la seva
acció per a garantir totes les garanties processals dels acusats i
detinguts, incloent-hi la participació en els judicis d'observadors i
mitjans de comunicació internacionals.    

Palma, a 23 de març del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.

Exposició de motius:

A principis del 1996, fa dos anys, el llavors conseller
d'Educació, Cultura i Esports, sr. Bartomeu Rotger i Amengual,
responia a una pregunta del diputat Josep Portella i Coll, en relació
a l'elaboració d'un Pla d'Educació de Persones Adultes de les Illes
Balears, anunciat en els pressuposts de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears del 1995, de la manera següent: L'objectiu marcat
en la memòria dels pressuposts per al 1995 recollia les expectatives
d'una transferència de les competències educatives ja consumades. En
aquest context, hauria estat possible l'elaboració d'un pla d'educació
d'adults adaptat a la realitat socioeconòmica de les Balears.
Malauradament les competències no arribaren, per la qual cosa,
sense elles, el nostre paper en l'educació d'adults és purament i única
de caràcter subsidiari.
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A principis del 1998, les competències en matèria
educativa ja són pròpies de la Comunitat Autònoma, i correspon
a aquesta la iniciativa pertinent. Sens dubte, l'Educació de
Persones Adultes ha conegut, en general a totes les Illes en
particular a la de Menorca, un període d'expansió i amplitud
d'abast no conegut anteriorment. Els gairebé 3.000 matriculats a
Menorca, amb una població de 60.000 habitants, ens parlen de la
importància que té aquesta acció en unes illes on encara
l'analfabetisme funcional presenta un dels índexs més elevats de
l'Estat espanyol. La raó d'aquesta embranzida de l'educació
d'adults ve explicada per causes diverses: l'amplitud de l'oferta
educativa que desenrotllen, que sobrepassa en molt el simple marc
dels estudis reglats; l'esforç de les associacions d'alumnes per
consolidar l'oferta, la participació de les institucions locals per
finançar part dels serveis, etc. Això no obstant, són molt els reptes
que l'Educació d'Adults ha de guanyar.

El títol III de la LOGSE expressa que l'Educació de
Persones Adultes (EPA) a més a més de possibilitar l'Educació
Bàsica, ha d'educar per millorar la qualificació professional i
desenvolupar la capacitat de participació en la vida social,
cultural, política i econòmica; la qual cosa no queda garantida amb
l'actual EPA, creada pel Govern espanyol, perquè resulta ser una
adaptació deficient de les modalitats educatives del sistema
ordinari.

En aquests moments, la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, té l'oportunitat i l'obligació de treballar en dos
aspectes: el primer és el de l'adaptació de la normativa general,
desenvolupant aspectes d'aquesta que l'adapti a la nostra realitat
soci-econòmica i cultural; el segon és l'aprovació, amb la prèvia
participació de tots els sectors implicats, d'un Pla de
desenvolupament de l'Educació de les Persones Adultes de les
Illes Balears, que tengui en compte les necessitats i possibiliti els
recursos suficients. D'altra banda, la pròxima assumpció de les
competències estatals en matèria de Formació Ocupacional farà
que el Govern pugui elaborar una política de Formació integrada,
global; així com fins ara l'Educació Permanent d'Adults ha estat
exclosa de les polítiques de formació ocupacional, aquesta nova
situació ha de permetre tenir en compte la importància estratègica
d'aquesta en l'elaboració del Pla.

Al nostre entendre, aquest Pla hauria de contemplar els
aspectes següents:

1.- Proposta de desenvolupament reglamentari de la
Formació Inicial, a partir de l'Ordre Ministerial de 16-2-1996, que
determini:

a) Sessions lectives setmanals per l'Alfabetització
(Nivell 1 i Nivell 2), així com règim d'atenció individualitzada.

b) Ràtios màximes de 10 persones del primer nivell, i 15
pel segon nivell.

c) Criteris per l'accés al primer mòdul de l'Educació
Secundària de Persones Adultes.

d) Ús de les llengües catalana i castellana.
e) Implantació d'un DCB específic per a la Formació

Inicial que contempli:

- Psicologia i sociologia dels destinataris.
- Aprenentatge de persones adultes.
- Necessitats de formació a les Illes Balears.
- Epistemologia.

2.- Proposta de desenvolupament reglamentari de
l'Educació Secundària de Persones Adultes, a partir de l'Ordre
Ministerial de 17-11-1993, que determini:

a) Implantació d'un DCB específic per a Educació
Secundària que tengui en compte, a més del que s'ha vist per la
Formació Inicial, la fixació dels camps de coneixement, el sistema
modular i de crèdits.

b) L'ESPA de les Illes Balears ha de tenir en compte
també la valoració del nivell de coneixements instrumentals,
l'experiència personal de la persona, i els interessos de cada
destinatari. Per això ha de contemplar:

- La continuïtat en poder realitzar proves de nivell per a
poder obtenir convalidacions.

- La possibilitat de convalidacions per l'experiència o
altres cursos realitzats.

- L'establiment de les matèries obligatòries i optatives en
cada mòdul i la fixació dels mòduls en un mínim de 56 sessions.

- L'afavoriment que les persones adultes puguin
matricular-se en mòduls aïllats, amb un sistema flexible per poder
adaptar-se a una gran diversitat de possibilitats de temps lliure de
les persones adultes.

c) La introducció de nous camps de coneixement com a
optatius:

- Psicologia de la persona adulta.
- Pedagogia infantil a la família.
- Informàtica.
- Creació de petites empreses.
- Ecologia i medi ambient.
- Tecnologies útils per a l'accés als cicles de grau superior.
d) La ràtio de l'Educació Secundària de Persones Adultes

s'ha de fixar en les 20 persones per aula; indicant també el mínim
d'alumnes per a constituir els mòduls obligatoris i els optatius,
d'acors amb les directrius de la Unió Europea.

d) L'aplicació del "Decret de mínims" per l'ensenyament
i l'ús de la llengua catalana a l'Educació Secundària Permanent
d'Adults.

3.- Aspectes de caràcter general.
a) Mantenir l'entrada a l'Educació Permanent d'Adults als

18 anys, com a regla general.
b) Garantir que l'abast de la Formació Inicial, a partir de

la fixació del mínim de persones interessades, es pugui fer a
qualsevol població de les illes.

c) Garantir que, com a mínim, en totes les poblacions on
hi hagi instituts ordinaris, existeixi una oferta d'Educació
Secundària Permanent d'Adults amb el sistema de 4 cursos
acadèmics en l'horari més adient.

d) Impulsar la creació de locals propis i centres específics
per a les activitats educatives de l'Educació d'Adults.

e) Establir el marc de l'organització i funcionament dels
Centres d'Educació Permanent d'Adults (amb Reglament
Organitzatiu específic, Consell escolar, etc).

f) Establir els nivells d'assessorament dels equips
psicopedagògics, així com l'abast d'aquests.

g) Establir una oferta de formació que tengui en compte
el temps disponible de les persones adultes que treballen en el sector
turístic, que marca l'estacionalitat entre maig i octubre, generalment.

h) Establir el sistema d'habilitació del professorat que ha
de treballar en l'Educació de Persones Adultes.

i) Establir la priorització de l'oferta educativa en la
formació bàsica, en la formació professional, en la formació
ocupacional, en els batxillerats i accés a la universitat.

j) Preveure els Centres d'Educació de Persones Adultes
com a centres en els quals es puguin desenvolupar ofertes de
Formació Ocupacional, de les quals fins ara han estat exclosos.
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És per tots aquests motius que es formula la següent:

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini de sis mesos, a la Cambra
un Pla de desenvolupament de l'Educació Permanent d'Adults a les
Illes Balears, prèvia participació en la seva confecció de la
Comunitat Educativa en general, i els agents implicats en
l'Educació d'Adults, particularment. 

Palma, a 24 de març del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació dels Hbles. Srs. Diputats que

defensaran davant el Congrés de Diputats, la Proposició de Llei de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de març del 1998, conformement amb l'establert a l'article
178 del Reglament de la Cambra i un cop obtingut l'acord de la
Junta de Portaveus del mateix dia, designà per defensar la
Proposició de Llei de referència, davant el Congrés del Diputats,
als Hbles. Srs. Diputats:

Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular.

Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular.
Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari

Socialista.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del període de presentació d'esmenes

al Projecte de llei RGE núm. 1548/98, sobre el règim específic de
taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 d'abril del 1998, a petició de la Junta de Portaveus, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de
referència (BOPIB núm. 148, fascicle 1, de 13 de març del 1998),
que es tramita pel procediment d'urgència, fins al proper dia 23
d'abril, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



BOPIB núm.151 - 3 d'abril del 1998 4359



4360 BOPIB núm.151 - 3 d'abril del 1998



BOPIB núm.151 - 3 d'abril del 1998 4361



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


