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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 d'abril del 1998, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 2572/98, de l'estatut dels productors i industrials
agroalimentaris de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Economia, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 8 de
setembre, a les 13 hores.

Palma, a 28 d'abril del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 6 de març del 1998, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

60.- Aprovació del projecte de llei de l'estatut dels
productors i industrials agroalimentaris de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, el Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el projecte de llei de l'estatut dels
productors i industrials agroalimentaris, que figura com a annex
d'aquest acord.

Segon.- Ordenar-ne, d'acord amb l'article 18.5 de la Llei
5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la remissió al Parlament
balear perquè el tramiti com a projecte de llei i posteriorment
l'aprovi."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 3 d'abril del 1998.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.

A) 
Projecte de llei de l*estatut 

dels productors i industrials agroalimentaris

Exposició de motius

I) La Directiva 89/397/CEE del Consell, de 14 de juny de
1989, estableix els principis generals per a la realització del control
oficial dels productes alimentaris. A l*apartat 2 de l*article 1, es
defineixen les tres finalitats de control: prevenir els riscs per a la
salut pública, protegir els interessos dels consumidors i garantir la
lleialtat de les transaccions comercials. A l*Estat espanyol,
mitjançant la Llei general de sanitat, la Llei 26/1984, de 19 de juliol,
general per a la defensa dels consumidors i usuaris i la Llei de
l*estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears (en tràmit), es creà el marc normatiu per al
compliment de les dues primeres finalitats esmentades a la Directiva
89/397/CEE.

II) L*apartat 3 de l*article 1 de la Llei general per a la
defensa dels consumidors i usuaris estableix que no tendran la
consideració de consumidors o usuaris els que, sense constituir-se
en destinataris finals, adquireixin, emmagatzemin, utilitzin o
consumeixin béns o serveis, per tal d*integrar-los en processos de
producció, transformació, comercialització o prestació a tercers.
Així productors i industrials agroalimentaris no tendran la
consideració de consumidor en l*adquisició dels mitjans de
producció. No obstant això, és necessari protegir els interessos
d*aquestes persones en l*exercici de la activitat productiva.

III) El marc legal que regula els aspectes relacionats amb
la protecció dels interessos de productors i industrials
agroalimentaris, així com el control per garantir la lleialtat de les
transaccions comercials dels aliments és poc clar i confús. Alguns
aspectes es preveuen en el Reial decret 1945/83, de 22 de juny, pel
qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del
consumidor i de la producció agroalimentària.

IV) Els canvis profunds que ha experimentat la producció
i la comercialització agroalimentària, la incorporació de tecnologies
noves i formes de comercialització i venda, l*increment dels
intercanvis de mitjans de producció i aliments entre regions i estats,
fan necessari adaptar la normativa a la nova situació i establir
mesures que permetin controlar amb la mateixa atenció els
productes alimentaris destinats o provinents de la Comunitat
Autònoma o d*una altra regió o estat de la Unió Europea. 

V) En els darrers anys, les referències en l*etiquetat dels
productes alimentaris, sobre la zona de producció i elaboració del
producte i/o d*algun dels seus ingredients o al sistema de producció
i elaboració s*utilitza per a diferències determinats aliments dels
seus semblants. Un ús inadequat d*aquestes referències pot donar
lloc a la competència deslleial i fins i tot al descrèdit dels producte.
És per això que s*ha aprofitat l*elaboració de la norma per aclarir els
termes en què pot fer-se referència a la zona i/o sistema de
producció i elaboració.

VI) L*article 38 de la Constitució reconeix la llibertat
d*empresa en el marc de l*economia de mercat i estableix que els
poders públics n*han de garantir i protegir l*exercici i la defensa de
productivitat, d*acord amb les exigències de l*economia general i,
si escau, de la planificació. Per garantir la lleialtat de les
transaccions agroalimentàries, en el marc de l*economia de mercat,
és necessari regular-la mitjançant una norma de rang legal.
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VII) D*acord amb l*Estatut d*autonomia de les Illes
Balears, correspon a la Comunitat Autònoma la competència
exclusiva en matèria d*agricultura i ramaderia. 

Títol I. Principis Generals.

Article 1. Objecte de la Llei.

1. Aquesta Llei té com a objecte garantir la lleialtat de
les transaccions comercials agroalimentàries i la protecció dels
drets i els interessos legítims dels productors agraris i dels
industrials agroalimentaris, en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. Constituiran infracció administrativa en matèria de
producció i comercialització agroalimentària, tota acció o omissió
tipificada com a tal en aquesta Llei, en les disposicions legals o
reglamentàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de
l*Estat espanyol o de la Unió Europea, i que s*hagin publicat en
els butlletins oficials respectius.

Article 2. Àmbit.

Aquesta Llei s*aplicarà a totes les infraccions
administratives que, en matèria de producció i comercialització
agroalimentària, s*emprenguin en el territori de les Illes Balears,
independentment del domicili social o de la ubicació del centre
productor, elaborador, envasador o importador.

Article 3. Definicions.

1. Als efectes d*aquesta Llei, es consideraran productors
agraris totes les persones físiques o jurídiques que desenvolupin
l*activitat agrària professionalment i amb ànim de lucre.

2. Als efectes d*aquesta Llei, es consideraran industrials
agroalimentaris totes les persones físiques o jurídiques que
desenvolupin professionalment, i amb ànim de lucre, l*activitat de
transformació, elaboració i/o envasament de productes agraris o
mitjans de producció.

3. S*entendrà per matèries i elements necessaris per a la
producció agroalimentària, els aliments, els productes, els útils, les
instalAlacions, les activitats i els serveis.

4. S*entendrà per mitjans de producció: les llavors, els
adobs, els pinsos, els aliments, els additius, les vitamines, les sals
minerals, els oligoelements i la resta de productes d*addició
utilitzats en la producció agroalimentària. No tendran la
consideració de mitjans de producció els productes fitosanitaris o
zoosanitaris.

Títol II. Dels drets i deures.

Capítol I. Principis Generals.

Article 4. Drets.

Els drets bàsics dels productors agraris i industrials
agroalimentaris són:

a) La protecció dels seus legítims interessos econòmics.
b) L*ús, en l*etiquetatge, retolat i publicitat, del nom de la

Comunitat Autònoma, de l*illa, comarca, localitat o terme on s*hagi
produït o elaborat el producte agroalimentari.

c) La indemnització o reparació dels danys o perjudicis
soferts, si s*hagués declarat per l*Administració.

d) La informació correcta sobre els diferents mitjans de
producció.

e) L*audiència prèvia en el procediment d*elaboració de
les disposicions generals, que els afecten directament, i la
representació dels seus interessos. Tot això a través de les
associacions, agrupacions o confederacions de productors agraris o
industrials agroalimentaris.

f) La protecció jurídica, administrativa i tècnica en les
situacions d*inferioritat, subordinació o indefensió.

Article 5. Irrenunciabilitat dels drets.

La renúncia prèvia a l*exercici dels drets reconeguts en
aquesta Llei i normes complementàries, els actes en frau de llei i els
pactes que tenguin per objecte l*exclusió de l*aplicació, són nuls de
ple dret, d*acord amb la legislació civil.

Article 6. Deures.

Les persones dedicades a la producció i/o comercialització
de mitjans de producció i productes agroalimentaris, inclosos els
mitjans de producció, quedaran subjectes als requisits, les
condicions, les obligacions i les prohibicions determinats, i tendran
l*obligació d*evitar i denunciar qualsevol forma de frau,
contaminació, alteració, adulteració, abús o negligència que
perjudiqui o posi en risc els interessos generals, econòmics o socials
del sector agroalimentari.

Capítol II. Dret a la protecció dels interessos econòmics.

Article 7. Marc legal de protecció.

Els legítims interessos econòmics i socials dels productors
i industrials agroalimentaris s*hauran de respectar en els termes
establerts en aquesta Llei i en la legislació general sobre producció
i comercialització agroalimentària.

Article 8. Protecció contra la competència deslleial.

Les administracions públiques vetllaran i adoptaran les
mesures que siguin de la seva competència per aconseguir el
compliment de la legislació vigent i per tal que els productors i els
industrials agroalimentaris estiguin protegits contra la competència
deslleial.

Article 9. Prohibició de la venda amb pèrdua.

Es prohibeix la venda de mitjans de producció i productes
agroalimentaris a un preu inferior al de cost. Reglamentàriament
s*establirà el sistema per establir el preu de cost.

No obstant això, l*Administració o administracions,
excepcionalment i mentre persisteixin circumstàncies que aconsellin
la intervenció, podrà comprar o autoritzar la venda a preu inferior
al de cost, que tendrà com a objectiu garantir l*estabilitat dels
mercats.
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Capítol III. De la indicació de la zona i/o sistema de producció
i elaboració.

Article 10. Dels noms geogràfics.

Es prohibeix l*ús de noms i marques que, per similitud
fonètica, gràfica o ortogràfica amb noms geogràfics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, puguin induir a confusió
sobre l*origen del producte, sense perjudici dels drets que el
Govern Balear reconegui degudament.

Article 11. De les denominacions de qualitat.

Es prohibeix l*ús de noms i marques que, per similitud
fonètica, gràfica o ortogràfica amb denominacions de qualitat
reconegudes per l*Administració, puguin induir a confusió sobre
l*origen del producte.

Article 12. Dels noms de sistemes de producció i/o  elaboració.

Es prohibeix l*ús de noms i marques que, per similitud
fonètica, gràfica o ortogràfica, puguin induir a confusió sobre el
sistema o tècnica de producció i/o elaboració.

Capítol IV. Del dret a la protecció jurídica i a la reparació dels
danys i perjudicis soferts.

Article 13. Dret a reclamar i a rescabalar-se pels danys i
perjudicis soferts.

1. Els productors i industrials agroalimentaris tenen dret,
d*acord amb la legislació vigent, al rescabalament dels danys i
perjudicis que puguin sofrir com a conseqüència de l*adquisició
o ús de mitjans de producció i productes agroalimentaris.

2. Sense perjudici del dret d*acudir directament a la via
judicial, els productors i els industrials agroalimentaris podran
dirigir-se a l*Administració autonòmica, per tal de ser atesos, en
el marc de les seves competències, amb relació a la informació i
la protecció dels seus drets i interessos.

Capítol V. Del dret a la informació del productor i industrial
agroalimentari.

Article 14. Informació sobre els mitjans de producció.

Els mitjans de producció posats a disposició dels
productors i industrials agroalimentaris, hauran de dur o permetre,
de forma certa i objectiva, una informació veraç, completa i eficaç
sobre les seves característiques essencials.

Article 15. Contingut mínim de la informació.

Els mitjans de producció posats a disposició dels
productors i industrials agroalimentaris han d*oferir la informació
mínima següent:

a) l*origen, la naturalesa, la composició i la finalitat.
b) els additius que, si escau, duguin incorporats.
c) la qualitat, la quantitat, la categoria i la denominació

usual o comercial, si la tenen.
d) la data de producció, el termini recomanat d*ús o la

data de caducitat.
e) les instruccions o indicacions per a l*ús correcte, les

advertències i els riscs previsibles.
f) el nom del fabricant o productor, domicili i

identificació dels registres pertinents.

Article 16. Control de l*activitat publicitària.

L*activitat publicitària es desenvoluparà d*acord amb els
principis d*objectivitat, veracitat i autenticitat, en el marc de la
legislació general sobre publicitat. Els poders públics faran ús dels
mecanismes que estableixi la legislació vigent per obtenir el
cessament o rectificació de la publicitat ilAlícita.

Article 17. Valor de l*oferta, promoció i publicitat.

1. L*oferta, la promoció i la publicitat dels productes,
activitats o serveis, s*ajustaran a la seva naturalesa, característiques,
condicions, utilitat o finalitat, sense perjudici del que s*estableix a
les disposicions de publicitat.

2. L*Administració pública adoptarà les mesures
oportunes perquè les prestacions pròpies de cada mitjà de producció
ofert als productors i industrials agroalimentaris s*ajustin a l*oferta
de promoció i publicitat, encara que no figurin expressament en el
contracte signat o en el document o comprovant rebut.

3. No obstant això, si el contracte signat establís clàusules
més beneficioses, aquestes prevaldran sobre el contingut de l*oferta,
la promoció o publicitat.

Títol III. De l*actuació administrativa en matèria d*inspecció.

Capítol I. De la inspecció de fraus agroalimentaris.

Article 18. De les actuacions.

1. L*Administració autonòmica desenvoluparà actuacions
de control i inspecció sobre). els mitjans de producció i productes
alimentaris, per tal de comprovar-ne l*adequació a les normes
vigents en matèria de producció i comercialització agroalimentària.

2. Les actuacions d*inspecció tendran com a objectiu
preferents el control:

a) de la qualitat i la publicitat dels mitjans de producció i
productes agroalimentaris, de la idoneïtat dels establiments on
s*elaborin, manipulin, envasin, emmagatzemin o expedeixin i dels
mitjans en què es transportin.

b) de l*ús adequat de les denominacions de qualitat i de les
referències a zones o sistemes de producció o elaboració.

3. L*Administració autonòmica procurarà que els
productes destinats a expedir-se a altres regions de la Unió Europea
es controlin amb la mateixa cura que els destinats a comercialitzar-
se en el seu propi territori.

4. L*Administració autonòmica no exclourà del control
adequat un determinat producte pel fet de destinar-se a l*exportació
fora de la Comunitat.
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Article 19. De l*àmbit.

1. La inspecció s*estendrà a totes les fases de producció,
fabricació, elaboració, tractament, emmagatzematge, transport,
distribució i comerç de mitjans de producció i productes
agroalimentaris.

2. Estaran sotmesos a la inspecció:

a) L*estat i l*ús que es faci, en les diferents fases
esmentades en l*apartat 1 d*aquest article, dels terrenys, locals,
oficines, instalAlacions i el seu entorn, mitjans de transport, equips
i materials.

b) Els mitjans de producció, els productes semiacabats
i els productes acabats disposats per a la venda.

c) Els materials i els objectes destinats a entrar en
contacte amb els mitjans de producció i els productes alimentaris.

d) Els productes i els procediments de neteja,
desinfecció, desinsectació, desratització i manteniment.

e) Els procediments utilitzats per a la fabricació o el
tractament de mitjans de producció i productes alimentaris.

f) L*etiquetatge i la presentació dels mitjans de
producció i productes alimentaris.

g) Els mitjans de conservació.

Article 20. De l*acte de la inspecció.

1. La inspecció consistirà en una o diverses de les
operacions següents: inspecció, presa de mostres i anàlisis,
examen del material escrit i documental, examen dels sistemes de
verificació aplicats pels inspeccionats i dels resultats que se*n
desprenen.

2. L*inspector podrà examinar el material escrit i
documental en possessió de les persones físiques i jurídiques en
les diferents fases esmentades a l*apartat 1 de l*article 18.

3. Així mateix, l*inspector podrà fer còpies o extractes
del material escrit, informàtic i documental sotmès a examen.

4. Les operacions esmentades a l*apartat 1 es podran
completar, si escau, mitjançant:

a) L*audiència del responsable de l*empresa sotmesa a
inspecció i de les persones que fan feina per compte d*aquesta
empresa.

b) La lectura dels valors registrats pels instruments de
mesura utilitzats per l*empresa.

c) Controls, realitzats per l*inspector amb els seus propis
instruments, dels mesuraments efectuats amb els instruments
instalAlats per l*empresa.

5. L*actuació inspectora s*ajustarà a les prescripcions
establertes legalment i reglamentàriament.

6. La detecció per part de la inspecció d*accions o
omissions que no causin un perjudici directe al sector
agroalimentari, que donen lloc a simples irregularitats que es
poden esmenar a requeriment de la inspecció, donaran lloc a
l*obertura d*un procediment de vigilància i, eventualment, a una
amonestació al responsable d*aquestes.

Article 21. Del personal inspector.

Els inspectors de defensa contra fraus tendran caràcter
d*autoritat en l*exercici de les seves funcions. Per al
desenvolupament de l*actuació inspectora podran solAlicitar l*ajuda
que sigui necessària de qualsevol altra autoritat o dels seus agents,
que hauran de prestar-se-la.

Article 22. Valor provatori dels fets.

D*acord amb el que es disposa a l*article 137 de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, els fets constatats pels inspectors
de defensa contra fraus agroalimentaris que es formalitzin en acta,
tendran valor probatori, sense perjudici de les proves que, en
defensa dels drets o interessos respectius, puguin indicar o aportar
els propis administrats.

Article 23. Obligacions dels inspeccionats.

Les persones físiques i jurídiques titulars dels establiments
susceptibles d*inspecció estan obligats a:

a) consentir i facilitar les visites d*inspecció.
b) subministrar tota classe d*informació sobre

instalAlacions, productes, equips o serveis, entre elles les
autoritzacions, els permisos i les llicències necessaris per a
l*exercici de l*activitat, i permetre que el personal inspector
comprovi directament les dades aportades.

c) tenir a disposició de la inspecció la documentació que
serveixi de justificació de les transaccions efectuades, tal com els
contractes, les factures, els albarans, les guies sanitàries i la resta de
documents exigits legalment, així com aquells que siguin necessaris
per determinar les responsabilitats pertinents.

d) facilitar l*obtenció de còpia o reproducció de la
documentació esmentada en els punts anteriors.

e) permetre que es practiqui la presa de mostres o que
s*efectuï qualsevol tipus de control o assaig sobre els productes i
béns en qualsevol fase de producció, elaboració, envasament,
transport, emmagatzematge o comercialització.

Article 24. Formació i recursos de la inspecció.

L*Administració autonòmica haurà de vetllar perquè la
dotació de recursos de la inspecció de defensa contra fraus sigui
l*adequada a la funció que s*ha de realitzar i, en especial, per a la
formació continuada del personal inspector.

Capítol II. Mesures cautelars i preventives.

Article 25. Adopció de mesures cautelars.

1. En aquells casos en què hi ha indicis clars d*infracció
en matèria de producció i comercialització agroalimentària,
l*inspector, si ho creu convenient i necessari, podrà adoptar
motivadament totes les mesures cautelars o preventives que
consideri oportunes per tal d*evitar danys i perjudicis. En particular,
en els casos següents:

a) Quan es vulnerin, de forma generalitzada, els legítims
interessos econòmics i socials del sector agroalimentari.

b) Quan s*usa inadequadament el nom de la zona o
sistema de producció o elaboració.

c) Si es comprova que es transporten o comercialitzen els
mitjans de producció o productes alimentaris, per als quals s*hagi
prescrit un document d*acompanyament, i aquest no s*adjunta o
conté indicacions falses, errònies o incompletes.

d)Quan hi hagi indicis de risc per a la salut i la seguretat
de les persones.



4440 BOPIB núm.154 - 30 d'abril del 1998

Article 26. Tipus de mesures cautelars.

1. Les mesures cautelars que s*han d*adoptar podran
consistir en:

a) la immobilització de productes.
b) la paralització dels vehicles destinats al transport de

la mercaderia.
c) la retirada de productes del mercat.
d) la suspensió de funcionament d*àrea o element de

l*explotació, establiment o servei.
e) el tancament d*un establiment o la paralització d*una

activitat.
f) la informació pública en la forma reglamentària

establerta.

2. Les mesures cautelars i preventives s*hauran de
proporcionar a la irregularitat detectada, i mantenir-se el temps
estrictament necessari per a la realització de les diligències
oportunes o el que els interessats inverteixin en l*esmena del
problema o completa eliminació del fet que motivà l*actuació, la
qual cosa s*haurà de verificar convenientment per l*autoritat que
ordenà la mesura. Quan la irregularitat es pugui esmenar, podrà
comercialitzar-se el producte sempre que aquesta s*esmeni
prèviament.

Article 27. Procediment d*actuació.

1. Si s*adopten les mesures esmentades a l*article
anterior abans de l*inici del procediment sancionador, en l*acte de
notificació d*aquestes es fixarà un termini màxim d*audiència a
l*interessat de cinc dies hàbils. L*autoritat competent dictarà
resolució sobre la mesura adoptada, en el termini de deu dies
hàbils comptadors des de la data en què s*adopti la mesura.

2. En cas de productes alimentaris de difícil conservació
en l*estat inicial o de productes peribles, l*autoritat competent en
matèria de producció i comercialització agroalimentària podrà
ordenar la venda en pública subhasta del producte retingut.
L*import de la venda es dipositarà en un compte a disposició de
l*autoritat competent. Quan a la resolució s*indicàs la inexistència
d*infracció, es tornarà a l*interessat el producte o el valor
d*aquest, en cas que s*hagi subhastat.

3. Si la mercaderia no és susceptible de comercialització
i és perible, es destruirà. En cas que no hi hagi infracció, la pròpia
autoritat competent indemnitzarà l*interessat, prèvia declaració de
responsabilitat de l*Administració.

4. L*autoritat competent podrà autoritzar el retorn a
origen de les mercaderies intervingudes, prèvia constitució d*una
fiança suficient que cobreixi la responsabilitat civil i la possible
infracció.

Títol IV. De la potestat sancionadora.

Article 28. Atribució de la potestat sancionadora.

1. Correspon a l*Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la potestat sancionadora en matèria
de producció i comercialització agroalimentària, que exerciran els
òrgans administratius d*aquesta, que la tenguin atribuïda.

2. L*òrgan competent, prèvia tramitació del procediment
sancionador corresponent, sancionarà les infraccions en matèria de
producció i comercialització agroalimentària fetes en l*àmbit
territorial de les Illes Balears.

Article 29. Tipificació d*infraccions.

Les infraccions administratives en matèria de producció
i comercialització agroalimentària es classifiquen en
antireglamentàries, per clandestinitat, i econòmiques, per frau i per
obstrucció de la inspecció.

1. Es consideraran infraccions antireglamentàries:

1) L*incompliment en la remissió dins dels terminis
marcats de les declaracions establertes a la normativa
agroalimentària o la presentació de parts defectuosos, quan aquests
siguin obligatoris.

2) La falta de talonaris matrius de factures de venda,
llibres de moviments o tots els documents que les disposicions
vigents obliguin a dur.

3) La falta d*inscripció o de comunicació de les
modificacions de les dades declarades a l*organisme administratiu
corresponent, de les explotacions i les indústries agroalimentàries,
segons les normes en vigor.

4) La paralització de les activitats de les indústries
agràries i alimentàries sense haver-ho comunicat a l*organisme
administratiu corresponent, d*acord amb la legislació vigent.

5) L*incompliment de les instruccions que sobre l*activitat
i la competència emanin de les administracions competents en
matèria agroalimentària, sempre que es tracti d*infraccions
merament formals no previstes en els apartats següents.

2. Són infraccions per clandestinitat:

1) La tinença en explotacions agràries, en establiments
agroalimentaris o en locals annexos, de substàncies no autoritzades
per la legislació específica per a la producció o elaboració dels
productes.

2) L*elaboració, distribució o venda de productes, matèries
o elements del/per al sector agroalimentari, sense que el titular
responsable o el local posseeixi l*autorització preceptiva, quan
legalment fos exigible aquest requisit.

3) La falta d*inscripció d*aquests productes, matèries o
elements en la forma que per a cada un d*ells s*hagués establert.

4) La tinença o venda de productes a granel sense tenir-hi
l*autorització, o la circumstància que els envasos no reuneixin els
requisits exigits per les disposicions corresponents.

5) La falta d*etiquetes o retolació indeleble, que fossin
preceptives, o el no ajustar-se aquestes a la forma o condicions
establertes per a aquests productes.

6) Subministrar, sense ajustar-se a la realitat, totes les
dades que siguin normativament exigibles.

7) La possessió de maquinària o eines, sense que aquests
s*hagin inscrit preceptivament en els registres normativament
establerts, així com no donar-la de baixa en aquests registres quan
per qualsevol causa deixi d*utilitzar-se d*una manera permanent.

8) La plantació o cultiu no autoritzat d*espècies o varietats
de plantes que se subjectin a normatives específiques, o la
multiplicació, sense l*autorització de l*obtenidor, de varietats
registrades.
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9) La instalAlació o modificació de les indústries agràries
i alimentàries amb incompliment de les disposicions vigents en
matèria de regulació d*aquestes indústries.

10) L*exercici d*activitats en les indústries agràries i
alimentàries sense estar inscrites en el registre corresponent, o
quan aquelles activitats no es prevegin en aquesta inscripció, o
aquesta s*hagi cancelAlat.

11) L*exercici d*activitats agroalimentàries sense
disposar o utilitzar els equips tècnicament adequats.

12) La transferència de les autoritzacions per a la
instalAlació o modificació d*indústries agràries i alimentàries no
liberalitzades, sense permís exprés de l*administració competent,
així com l*incompliment de les clàusules de l*autorització o
requisits exigibles, i l*incompliment dels terminis prevists en
aquesta autorització, o, si escau, en les pròrrogues atorgades per
realitzar les instal•lacions o les modificacions autoritzades.

13) I, en general, tota actuació que, amb propòsit de
lucre, tendeixi a eludir l*efectivitat de les normes i mesures de
vigilància o intervenció establertes en les matèries a què es
refereix aquest apartat segon.

3. Són infraccions en matèria econòmica:

1) La venda de mitjans de producció o productes
agroalimentaris per davall del preu de cost.

2) L*aportació de dades falses que puguin induir a
qualsevol administració a atorgar ajudes, subvencions o beneficis
de qualsevol índole, sense que es compleixin els requisits o es
reuneixin les condicions prèviament establertes a partir del
moment en què es concedeixi la subvenció o benefici.

3) La no expedició de factures comercials, l*omissió en
aquestes o l*extensió deficient d*algunes dades exigides a la
legislació vigent.

4) I, en general, tota actuació que, amb propòsit de lucre,
tendeixi a eludir l*efectivitat de les normes i mesures de vigilància
o intervenció establertes en les matèries a què fa referència aquest
apartat tercer.

4. Són infraccions per frau:

1) L*elaboració de mitjans de producció, productes
agraris i alimentaris, mitjançant tractaments o processos que la
normativa vigent no autoritzi, així com l*addició o substracció de
substàncies o elements que en modifiquin la composició amb
finalitats fraudulentes.

2) Les defraudacions en la naturalesa, la composició, la
qualitat, la riquesa, el pes, l*excés de humitat o qualsevol altra
discrepància que hi hagués entre les característiques reals de la
matèria o elements de què es tracti, i les ofertes pel productor,
fabricant o venedor, així com tot acte voluntari de naturalesa
similar que suposi transgressió o incompliment del que es disposa
a la normativa vigent.

3) Utilitzar en les etiquetes, envasos o propaganda,
indicacions de procedència, indicacions sobre el sistema de
producció o elaboració, indicacions de denominació de qualitat,
classe de producte i indicacions falses que no es corresponguin al
producte o indueixin a confusió.

4) La falsificació de productes agroalimentaris i la venda
dels productes falsificats.

5) I, en general, l*incompliment dels requisits, les
obligacions o prohibicions que tendeixin a eludir l*efectivitat de
les normes relacionades amb la producció i comercialització
agroalimentària, inclòs el transport.

5. Són infraccions per obstrucció a la inspecció:

1) L*obstrucció o negativa de facilitar les funcions
d*inspecció, vigilància o informació, així com de subministrar dades
als inspectors, i, en especial, la negativa encaminada a evitar les
preses de mostres o a fer ineficaç la inspecció.

2) La resistència, la coacció, l*amenaça, la represàlia o
qualsevol altra forma de pressió als funcionaris encarregats de les
funcions a què fa referència aquesta Llei o contra les empreses, els
particulars o associacions de consumidors que hagin iniciat o
pretenguin iniciar qualsevol classe d*acció legal, denúncia o
participació en procediments ja iniciats, així com la temptativa
d*exercitar aquests actes.

3) L*incompliment dels requeriments efectuats pels òrgans
administratius, encaminats a aclarir els fets i a esbrinar les
responsabilitats susceptibles de sanció.

4) L*incompliment de les mesures cautelars i preventives
adoptades per l*autoritat competent i qualsevol conducta que
tendeixi a ocultar o manipular les mercaderies obtingudes.

Article 30. Responsabilitat de les infraccions.

1. Seran responsables de les infraccions tipificades en
aquesta Llei, les persones físiques o jurídiques que per acció o
omissió hi haguessin participat.

2. El fabricant, l*importador, el venedor o subministrador
dels mitjans de producció o matèries i elements necessaris per a la
producció agroalimentària en respon de l*origen, la identitat i la
idoneïtat, i de les infraccions que s*hi comproven.

3. Dels productes a granel o envasats sense etiqueta, o
quan en l*etiqueta no figuri cap firma o raó social, el responsable en
serà el tenidor, sense perjudici que es pugui identificar i provar la
responsabilitat de l*anterior tenidor o proveïdor.

4. En cas de productes envasats, etiquetats o tancats amb
tancament íntegre, el responsable és la firma o raó social que figuri
a l*etiqueta, presentació o publicitat. Es podrà eximir d*aquesta
responsabilitat si prova la falsificació o manipulació incorrecta per
part de tercers, que seran els responsables. Així mateix, també serà
responsable el que comercialitzi aquests productes.

5. Quan una infracció s*imputi a una persona jurídica,
també es consideraran responsables les persones físiques que
integrin els òrgans rectors o de direcció, així com els tècnics
responsables de l*elaboració i el control.

6. El transportista que dugui la mercaderia sense la
documentació adequada.

7. Si en la comissió de la infracció concorreguessin
diverses persones, respondran solidàriament d*ella.

Article 31. Qualificació de les infraccions.

1. Les infraccions en matèria de producció i
comercialització agroalimentària es qualificaran de lleus, greus o
molt greus.

2. Es qualificaran com a lleus les infraccions
antireglamentàries, de clandestinitat i d*obstrucció a la inspecció.
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3. Es qualificaran com a greus les infraccions, en matèria
econòmica i per frau, tipificades en els apartats tercer i quart de
l*article 29, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Que el volum de facturació realitzada o el preu dels
productes a què fa referència la infracció sigui superior a
25.000.000 ptes. i no excedeixi de 50.000.000 ptes.

b) Que es produeixin infraccions en l*origen de la
producció o distribució, de forma conscient i deliberada o per falta
dels controls i les precaucions exigibles en l*activitat, servei o
instalAlació de què es tracti.

c) La negativa reiterada de facilitar informació o de
colAlaborar amb els serveis de control i inspecció.

4. Es qualificaran com a molt greus qualsevol infracció
de les definides com a greus a l*apartat anterior, quan concorrin
alguna de les circumstàncies següents:

a) Que el volum de la facturació realitzada o el preu dels
productes a què fa referència la infracció sigui superior a
50.000.000 ptes.

b) Les que, en tot o en part, siguin concurrents amb
infraccions sanitàries molt greus, o aquestes hagin servit per
facilitar-les o encobrir-les.

Article 32. Quanties de les sancions de multa.

1. La comissió d*infraccions en matèria de producció i
comercialització agroalimentària podrà imposar les sancions
següents:

a) Multa de fins a 500.000 ptes., en cas d*infraccions
lleus. Aquesta quantitat es podrà sobrepassar fins al quíntuple del
valor dels productes objecte de la infracció.

b)Multa compresa entre les 500.001 i els 2.500.000 ptes.
per a les faltes greus. Aquesta quantitat es podrà sobrepassar fins
al quíntuple del valor dels productes objecte de la infracció.

c) Multa compresa entre 2.500.001 i els 100.000.000
ptes., per a les faltes molt greus. Aquesta quantitat es podrà
sobrepassar fins al quíntuple del valor dels productes objecte de
la infracció.

2. En cap cas, la quantia de les multes, amb els
increments prevists en aquest títol, pot excedir el quíntuple del
valor de la mercaderia implicada.

3. El Consell de Govern, transcorreguts 3 anys
comptadors des de l*entrada en vigor d*aquesta Llei, podrà
actualitzar la quantia de les sancions. Les actualitzacions
posteriors es podran realitzar anualment, quan les circumstàncies
economicosocials ho requereixin.

Article 33. Multes coercitives.

1. En els casos prevists a l*article 99 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, l*autoritat competent, independentment de les
multes sancionadores, podrà imposar als agents econòmics,
empreses, associacions, unions o agrupacions d*empreses, multes
coercitives de 10.000 a 1.500.000 ptes., reiterades per lapsus de
temps que siguin suficients per complir el que s*ordena per tal
d*obligar-les al cessament d*una acció prohibida, d*acord amb el
que es disposa en aquesta Llei o a la remodelació dels efectes
d*una infracció.

2. Una vegada complida la resolució, es podrà reduir la
quantia de la multa resultant de la decisió inicial, d*acord amb les
circumstàncies concurrents.

Article 34. Criteris de graduació de les sancions.

1. Una vegada classificades les infraccions com a lleus,
greus o molt greus, es graduaran les sancions en grau mínim, mitjà
o màxim. En la graduació de les sancions s*hauran d*observar els
criteris següents:

a) el frau, la culpa o la simple inobservança.
b) la naturalesa dels perjudicis causats als productors i/o

industrials agroalimentaris. 
c) amonestació prèvia.
d) volum de vendes.
e) la quantia del benefici ilAlícit obtingut.
f) el reconeixement i l*esmena de les infraccions abans

que es resolgui el procediment sancionador corresponent.

Article 35. Reincidència.

1. La comissió de successives infraccions administratives
en matèria de producció i/o comercialització agroalimentària durant
el període de dos anys, se sancionaran amb l*increment de l*import
de la multa corresponent:

a) En un 50 per 100, quan es tracti d*una segona infracció
al mateix precepte reglamentari, i un 100 per 100, quan la infracció
es faci per tercera o més vegades consecutives. 

b) En un 25 per 100, quan es tracti d*infracció diferent a
la sancionada anteriorment, i en un 50 per 100 la tercera i
infraccions següents que no violin el mateix precepte reglamentari.

2. Quan la infracció anterior sigui de les considerades molt
greus, la nova sanció pel mateix concepte s*incrementarà, en tot cas,
en el 100 per 100 del seu import, i en aquest cas, es podrà suspendre
el responsable de la infracció de l*exercici de l*activitat de
producció i/o comercialització agroalimentària, per un temps no
superior a un any ni inferior a tres mesos.

Article 36. Principis de proporcionalitat i efectivitat de les
sancions.

La imposició de les sancions pecuniàries es farà de
manera que la comissió de les infraccions no sigui més beneficiosa
per a l*infractor que el compliment de les normes infringides,
sempre d*acord amb el principi de proporcionalitat, i amb la deguda
adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la
sanció que s*ha d*imposar.

Article 37. Altres sancions.

1. L*autoritat a què correspon resoldre l*expedient podrà
acordar, prèvia proposta de l*instructor i com a sanció, el decomís
de la documentació de presentació del producte, així com de la
mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada, i
d*aquella que pugui suposar un risc per a les persones, animals o
vegetals. Les despeses que originin les operacions d*intervenció,
dipòsit, comís i destrucció de la mercaderia són a càrrec de
l*infractor.
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2. Per raons d*exemplaritat, i sempre que concorri alguna
de les circumstàncies de risc o dany efectiu per als interessos
econòmics del sector agroalimentari, reincidència en infraccions
greus o molt greus, o acreditada intencionalitat en la comissió de
les infraccions, l*autoritat que adopti la resolució del procediment
sancionador podrà acordar que es doni publicitat de les sancions
imposades acompanyades del nom de l*empresa i les persones
naturals o jurídiques responsables, amb indicació expressa de les
infraccions comeses. Aquestes dades es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el butlletí
del municipi on es radiqui l*empresa, en Boletín Oficial del Estado,
si l*empresa infractora és d*àmbit estatal o internacional, i en els
mitjans de comunicació que es considerin oportuns.

3. També s*imposarà com a sanció accessòria el
pagament de les anàlisis necessàries per comprovar la infracció
investigada, quan aquests fossin necessaris, a l*empresa que n*és
responsable.

4. A més a més, es podrà tancar temporalment
l*establiment, la instal•lació o servei, on es va cometre la
infracció, pel termini màxim de cinc anys, en aquells casos en què
es va cometre una falta molt greu.

Article 38. Prescripció i caducitat.

1. Les infraccions en matèria de producció i
comercialització agroalimentària prescriuen als cinc anys. El
termini de prescripció comença a comptar des del dia en què es
comissi la infracció, i s*interromp en el moment en què el
procediment es dirigeix contra el presumpte infractor.

2. L*acció per perseguir les infraccions caducarà quan,
coneguda per l*Administració competent per sancionar
l*existència d*una infracció i, acabades les diligències dirigides a
l*esclariment dels fets, o acabades les anàlisis inicials, transcorrin
sis mesos sense que l*òrgan competent ordeni iniciar el
procediment sancionador.

3. Les solAlicituds d*anàlisis contradictòries i diriments
que fossin necessàries interrompran els terminis de prescripció de
l*acció de persecució de la infracció, o de caducitat del
procediment ja iniciat, fins que es practiquin.

4. Les sancions regulades en aquesta Llei prescriuran als
tres anys d*haver adquirit fermesa, exceptuant les molt greus que
prescriuran als cinc anys.

Article 39. Procediment sancionador.

Les infraccions tipificades en aquesta Llei se
sancionaran, prèvia tramitació del procediment sancionador de
caràcter general, reglamentàriament establert pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, respectant les
peculiaritats específiques que per a aquesta matèria es regulin.

Article 40. Òrgans competents.

Els òrgans competents per iniciar, tramitar i resoldre els
procediments sancionadors en matèria de producció i
comercialització agroalimentària seran els que es determinin
reglamentàriament.

Disposició addicional.

En tot el que no es preveu en aquesta Llei i en les normes
que la despleguen o complementen, serà d*aplicació la Llei 25/1970,
de 2 de desembre, que aprova l*estatut de la vinya, del vi i dels
alcohols.

Disposició transitòria.

1. Fins que no es produeixi el desplegament reglamentari
necessari, serà d*aplicació a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears la normativa estatal en la matèria, en especial la Llei
26/1984, de 19 de juliol, de consumidors i usuaris, i el Reial decret
1945/1983, d*infraccions i sancions en matèria de defensa dels
consumidors i de la producció agroalimentària, que deixaran
d*aplicar-se en l*àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears quan entrin en vigor les disposicions de desplegament
previstes en aquesta Llei.

2. Als procediments sancionadors inclosos en l*àmbit
d*aplicació d*aquesta Llei, iniciats abans que n*entri en vigor, se*ls
aplicarà la normativa anterior.

Disposició final primera.

El Govern Balear dictarà totes les disposicions necessàries
per a l*aplicació d*aquesta Llei.

Disposició final segona.

En un termini de sis mesos, el Govern Balear reglamentarà
el sistema per calcular el cost dels productes, als efectes de poder
determinar si hi ha venda per davall del preu de cost.

Disposició final tercera.

Aquesta Llei entrarà en vigor al mes d*haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma 6 de març de 1998.
El conseller d*Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.
El president:
Jaume Matas i Palou.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2370/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1043/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incompliment
del termini de presentació i aprovació d'un Pla regional de protecció
del clima. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2603/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1430/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política
del Govern en matèria d'habitatge públic. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).
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 RGE núm. 2606/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1717/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al
qüestionari remés per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
als pares i mares d'alumnes i professors i professores. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2608/98, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 1283/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Ordenació de Sòl Rústic a les DOT. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

Palma, a 28 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 preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt,
presenta la següent Moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE.
núm. 1043/98, relativa a incompliment del termini de presentació
i aprovació d'un Pla regional de protecció del clima.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment incondicional de tots i cadascun dels acords aprovats
pel Parlament.

2.- El Parlament de les Illes Balears rebutja
l'incompliment per part del Govern de l'acord aprovat per
unanimitat pel Parlament, en data 12 de novembre del 1996, en el
que s'instava a redactar i presentar, abans d'un any, un Pla regional
de protecció del clima.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
que, donat l'incompliment de l'anterior termini, redacti i presenti,
en termini màxim de tres mesos, un Pla regional de protecció del
clima, d'acord en la resolució publicada en el BOPIB núm. 77, de
4 de desembre del 1996. 

Palma, a 22 d'abril  del 1998.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista,
presenta la següent Moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE.
núm. 1430/98, relativa a la política del Govern en matèria
d'habitatge públic.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
que doni compliment a l'article 47 de la Constitució Espanyola, i
que de forma prioritària faci front a les necessitats d'habitatge de
les famílies i persones més pobres de la nostra Comunitat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
que dins l'any 1998 posi en funcionament les iniciatives i
planificacions adients per afavorir l'adquisició del sòl necessari
per a la construcció d'habitatges de protecció pública, així com per
adquirir immobles per a la realització d'actuacions de
rehabilitació.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
doni compliment als objectius fixats al pla quadriennal 1996-1999,
mentre sigui vigent, i a que en qualsevol cas doni compliment al
compromís que va adquirir de construir 1.500 habitatges de
protecció oficial en règim especial, durant l'esmentat quadrienni.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
dins l'any 1998 aprovi un conjunt de línies d'ajuda pròpies que
complementin el Pla Estatal d'Habitatge, i que vagin dirigides
principalment a les famílies més necessitades, i que millorin l'accés
a l'habitatge dels col•lectius amb especials dificultats, com gent
jove, minusvàlids, etc. i incentivin el lloguer i la rehabilitació.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
l'Estat a que en el nou pla d'habitatge no redueixi les inversions,
millori les ajudes en relació a sòl, lloguer, rehabilitació i en general
a favor dels règims destinats a les famílies i persones més
necessitades.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a que
en el nou conveni amb l'Estat derivat del nou Pla d'habitatge doni
prioritat als règims destinats a les famílies o persones més
necessitades, així com al lloguer, rehabilitació i a les actuacions en
matèria de sòl.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat a crear oficines que facilitin la informació i la gestió als
particulars tant en relació a les normatives pròpies de les Illes
Balears i en especial per afavorir la rehabilitació d'habitatges.

Palma, a 24 d'abril  del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista,
presenta la següent Moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE.
núm. 1717/98, relativa al qüestionari remés per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports als pares i mares d'alumnes i
professors i professores.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat a deixar sense efecte l'enquesta realitzada per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports entre els professors i pares
dels centres escolars de les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a realitzar per mitjà del servei d'Inspecció Tècnica
d'Educació una avaluació continua dels centres educatius.

3.- El Parlament de les Illes Balears acorda adoptar les
mesures adients per tal de possibilitar l'entrada en vigor de la Llei
de Consells escolars en el proper període de sessió parlamentari.

Palma, a 24 d'abril  del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista,
presenta la següent Moció, subsegüent a la Interpel•lació RGE.
núm. 1283/98, relativa a Ordenació de Sòl Rústic a les DOT.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata
desfavorablement que el Govern ha elaborat l'Avanç de Directrius
d'Ordenació Territorial sense cap estudi temàtic previ sobre el
sector agrari, i insta al Govern a corregir aquesta deficiència per
tal de formular sobre coneixements sòlids i actualitzats les
propostes que afecten les activitats agràries, forestals i ramaderes,
i al sòl rústic sobre el que es desenvolupen.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
fonamentar l'ordenació del sòl rústic a les Directrius d'Ordenació
Territorial en el foment i protecció de l'activitat agrària, suprimint
les propostes que introdueixen l'especulació urbanística del sòl
rústic, i que permeten la urbanització difusa i la terciarització.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
que les Directrius d'Ordenació Territorial incloguin la definició de
les àrees territorials que per la seva idoneïtat actual o potencial per
a l'explotació agrícola, forestal o ramadera hagin de ser objecte
d'especial protecció, d'acrod amb els objectius de la llei balear
d'ordenació territorial.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
que les Directrius d'Ordenació Territorial facin expressa referència
al caràcter mínim obligatori de les restriccions a l'edificació
establertes a la Llei d'Espais Naturals per qualsevol instrument
d'ordenació territorial i urbanístic.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
mantenir a les Directrius d'Ordenació Territorial les franges de
protecció de 500 metres des de la vorera del mar i des dels
perímetres urbans, definides a l'Avanç assegurant el seu caràcter
amb disposicions més restrictives en quant a la construcció
d'habitatges, d'instal•lacions d'interès general i de grans
equipaments.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
presentar en el termini de temps més curt possible la legislació que
reguli la parcel•la mínima agrària, per tal d'assegurar que en sòl
rústic no s'efectuïn divisions, segregacions o fraccionaments de
qualsevol tipus en contra d'aquesta legislació.

7.- El parlament de les Illes Balears insta al Govern a
regular els usos permesos en sòl rústic, d'acord amb allò que
determina la Llei estatal 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl
i valoracions, de caràcter bàsic, amb estricta subjecció a allò que
estableix com a drets dels propietaris en sòl no urbanitzable.

8.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
contrari a l'autorització d'hotels de nova planta en sòl rústic.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
garantir el dret de pas tradicional i històric pel medi rural
assegurant la mobilitat per camins de carro i de ferradura, camins
de muntanya, accessos a platges, camí de cavalls, etc..

Palma, a 24 d'abril  del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2353/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mapa de
Formació Professional de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2354/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres previstes de
reforma o millora de centres d'educació infantil primària i secundària
pel curs 1998-1999. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2355/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres previstes
per a la implantació dels cicles formatius. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2357/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta actual i
futura de 3r. d'ESO. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).
 RGE núm. 2358/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta de 3r.
d'ESAO centres concertats. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2359/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
principi de no discriminació per raons de sexe. (Mesa de 28 d'abril
del 1998).

 RGE núm. 2360/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
normativa legal i jurisprudència en matèria d'igualtat d'oportunitats
de la dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2362/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informar i assessorar a les dones respecte als seus drets. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2363/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos i seminaris per a millorar l'aplicació de la legislació vigent
respecte al principi de no discriminació per raó de sexe. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2364/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assegurar l'aplicació efectiva del principi de no discriminació a
l'àmbit laboral. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2365/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fomentar l'autoocupació i estimular la capacitat empresarial de les
dones. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).
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 RGE núm. 2366/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos de formació adaptats a les necessitats específiques de les
dones. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2367/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a afavorir l'orientació i la formació de les dones a l'àmbit
laboral. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2368/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informar a les dones sobre els recursos i les prestacions
socials i sanitàries existents. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2371/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a foment d'un repartiment equitatiu de les responsabilitats
familiars i domèstiques. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2372/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fomentar la participació cultural i esportiva de les dones.
(Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2373/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoure la realització d'estudis i treballs d'investigació
sobre la igualtat d'oportunitats de la dona. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2374/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fomentar el moviment associatiu de dones i de les
organitzacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitats. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2375/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cursos, seminaris o jornades dirigits al professorat, als
pares i mares per promoure una educació no sexista. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2376/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupar programes per a dones en situació
d'exclusió amb la finalitat de facilitar la seva reincorporació
sociolaboral. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2377/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informar, assessorar i assistir, jurídicament i
psicològicament a les dones víctimes de violència. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2378/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanyes d'informació, prevenció i tractament
d'aquelles malalties que afecten d'una manera especial a les dones.
(Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2379/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament integral dels nins i nines eliminant les desigualtats
sexistes. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2380/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facilitar l'assessorament i suport tècnic d'associacions de dones.
(Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2381/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de col•laboració i cooperació entre entitats institucions
i organitzacions que desenvolupen polítiques d'igualtat d'oportunitats
de la dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2382/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fomentar la participació de les dones en tots els àmbits de la societat.
(Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2383/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vetllar per un tractament adequat i no discriminatori de les dones.
(Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2385/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
situació laboral del Dr. Pérez de Olaguer. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2399/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de participació de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria en el II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2400/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de participació de la Conselleria de Sanitat i Consum en el
II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2401/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de participació de la Conselleria de Turisme en el II Pla
d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2402/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de participació de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral en el II Pla d'Igualtat de la Dona per
al 1998. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2403/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de participació de la Conselleria de Treball i Formació en
el II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2404/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de participació de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports en el II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).
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 RGE núm. 2405/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió de participació de la Conselleria d'Economia i Hisenda en
el II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2406/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a previsió de participació de la Conselleria de la Funció
Pública i Interior en el II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998.
(Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2407/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a previsió de participació de la Conselleria de Foment en
el II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2408/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a previsió de participació de la Conselleria de Presidència
en el II Pla d'Igualtat de la Dona per al 1998. (Mesa de 28 d'abril
del 1998).

 RGE núm. 2409/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria en el II Pla d'Igualtat de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2410/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de Sanitat i Consum en el
II Pla d'Igualtat de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2411/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de Turisme en el II Pla
d'Igualtat de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2412/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral en el II Pla d'Igualtat de la Dona.
(Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2413/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de Treball i Formació en
el II Pla d'Igualtat de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2414/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports en el II Pla d'Igualtat de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2415/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria d'Economia i Hisenda en
el II Pla d'Igualtat de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2416/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Angels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de la Funció Pública i
Interior en el II Pla d'Igualtat de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2417/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Foment en el II Pla d'Igualtat de la
Dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2418/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Angels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Presidència en el II Pla d'Igualtat
de la Dona. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

Palma, a 28 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 les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el Mapa de Formació Professional de la
Comunitat Autònoma, a curt i mig termini? Quin pressupost s'ha
previst en cada cas?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines obres es tenen previstes de reforma o millora de
centres d'educació infantil primària i secundària pel curs
1998/1999?

En quins centres?

Quina data s'ha previst per a l'adjudicació? I quina data
per a la finalització?

Palma, a 21 d'abril  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 al Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
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Quines obres es tenen previstes de cara a la implantació
dels cicles formatius? Indicant noms dels centres, data prevista
d'adjudicació i data prevista de finalització.

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és l'oferta actual de 3r. d'ESO en centres públics
i quina serà en el curs 1998/1999?

Palma, a 21 d'abril  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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és l'oferta actual de 3r. d'ESO en centres
concertats pel curs 1998/1999?

Quins centres impartiran el 2n. cicle d'ESO?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
vetllar pel compliment del principi de no discriminació per raons
de sexe durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
difondre la normativa legal i jurisprudència en matèria d'igualtat
d'oportunitats de la dona durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
informar i assessorar a les dones respecte als seus drets durant els
anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
organitzar cursos i seminaris per a millorar l'aplicació de la
legislació vigent respecte al principi de no discriminació per raons
de sexe durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
assegurar l'aplicació efectiva del principi de no discriminació a
l'àmbit laboral durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
fomentar l'autoocupació i estimular la capacitat empresarial de les
dones durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
realitzar cursos de formació adaptats a les necessitats específiques
de les dones durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
afavorir l'orientació i la formació de les dones a l'àmbit laboral
durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
informar a les dones sobre els recursos i les prestacions socials
sanitàries existents durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
fomentar un repartiment equitatiu de les responsabilitats familiars
i domèstiques durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
fomentar la participació cultural i esportiva de les dones durant els
anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
promoure la realització d'estudis i treballs d'investigació sobre la
igualtat d'oportunitats de la dona durant els anys 1996 i 1997?
Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
fomentar el moviment associatiu de dones i de les organitzacions
que desenvolupen polítiques d'igualtat d'oportunitat durant els
anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
organitzar cursos, seminaris o jornades dirigits al professorat, als
pares i mares per promoure una educació no sexista durant els anys
1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
desenvolupar programes per a dones en situació d'exclusió amb la
finalitat de facilitar la seva reincorporació sociolaboral durant els
anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
informar, assessorar i assistir, jurídicament i psicològicament a les
dones víctimes de violència i per realitzar campanyes de prevenció
i sensibilització d'aquesta problemàtica durant els anys 1996 i 1997?
Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
realitzar campanyes d'informació, prevenció i tractament
d'aquelles malalties que afecten d'una manera especial a les dones
durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
avançar cap a un desenvolupament integral dels nins i nines
eliminant les desigualtats sexistes durant els anys 1996 i 1997?
Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
facilitar l'assessorament i suport tècnic d'associacions de dones i
organitzacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitats durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
establir mecanismes de col•laboració i cooperació entre entitats
institucions i organitzacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitat de la dona durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
fomentar la participació de les dones en tots els àmbits de la societat
durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha duit a terme el Govern Balear per
vetllar per un tractament adequat i no discriminatori de les dones
durant els anys 1996 i 1997? Especificant:

A través de quina conselleria?
Amb quina dotació econòmica?
A quines illes s'ha duit a terme?
Amb quin període de temps s'han realitzat?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té la Conselleria de Sanitat i Consum coneixement de
la situació del Dr. Pérez de Olaguer, que està exercint
simultàniament dos contractes laborals com a metge interí, a la
Conselleria de Sanitat a Eivissa amb horari laboral de 8 a 15 hores
i al servei d'urgències de Sta. Eulàlia amb horari laboral de 17 a 9
i en festius durant 24 hores (de 9 a 9), situació que es produeix des
de fa diversos mesos?

Són compatibles els dos contractes?

Ha sol•licitat, i en tal cas se li ha concedit per part de la
Conselleria de Sanitat i Consum, algun permís per tal de
compatibilitzar ambdós contractes?

En cas afirmatiu. Amb quin criteri se li ha atorgat aquest
permís i quan?

En cas negatiu. Quina decisió pensa adoptar la
Conselleria de Sanitat i Consum respecte a aquest assumpte?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria en el compliment d'algun dels objectius del II
Pla d'Igualtat de la Dona durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria de Sanitat i Consum en
el compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria de Sanitat i Consum?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria de Turisme en el
compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria de Turisme?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral en el compliment d'algun dels
objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona durant el 1998?
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En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria de Treball i Formació
en el compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la
Dona durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria de Treball i Formació?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports en el compliment d'algun dels objectius del II Pla
d'Igualtat de la Dona durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria d'Economia i Hisenda
en el compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la
Dona durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria d'Economia i Hisenda?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria de Funció Pública i
Interior en el compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat
de la Dona durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria de la Funció Pública i Interior?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria de Foment en el
compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1998?
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En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria de Foment?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst participar la Conselleria de Presidència en el
compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1998?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes es té previst
realitzar?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan es pensen desenvolupar.

Quins recursos humans i materials té previst aportar la
Conselleria de Presidència?

A quina illa es realitzaran?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria en el compliment d'algun dels objectius del II Pla
d'Igualtat de la Dona durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han
realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria de Sanitat i Consum en el
compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria de Sanitat i Consum?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria de Turisme en el compliment
d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona durant el
1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria de Turisme?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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Ha participat la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral en el compliment d'algun dels objectius del
II Pla d'Igualtat de la Dona durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han
realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria de Treball i Formació en el
compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han
realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria de Treball i Formació?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports en el compliment d'algun dels objectius del II Pla
d'Igualtat de la Dona durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han
realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria d'Economia i Hisenda en el
compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria d'Economia i Hisenda?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria de la Funció Pública i Interior
en el compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la
Dona durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria de la Funció Pública i Interior?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria de Foment en el compliment
d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona durant el
1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han
realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria de Foment?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha participat la Conselleria de Presidència en el
compliment d'algun dels objectius del II Pla d'Igualtat de la Dona
durant el 1997?

En cas afirmatiu. Quines accions concretes s'han
realitzat?

Quina dotació econòmica? Especificant partida
pressupostària i quan s'ha duit a terme.

Quins recursos humans i materials ha aportat la
Conselleria de Presidència?

A quina illa es van realitzar?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Maria Angels Leciñena i Esteban.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2339/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions del
Govern al Balneari 6 de la Platja de Palma. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2340/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient de
regulació d'ocupació Iscomar. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2341/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions del
Govern per esbrinar responsabilitats per un incident entre una
persona invident, un taxi i un hotel. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2343/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres que
impartiran 1r. cicle d'ESO. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2349/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a itineraris
curriculars en el Segon Cicle d'ESO. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2350/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornada
continuada. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2351/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
extraescolars i complementàries en els centres concertats.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2388/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a sol•licitud d'extinció contractes Iscomar.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2389/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a negociació suspensió contractes Iscomar.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2390/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a suspensió contractes Iscomar. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2391/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Pla Autonòmic de Drogodependències.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 28 d'abril  del
1998).

 RGE núm. 2393/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració del
Govern sobre les dades d'atur a les Pitiüses. (Ratificació per
delegació, Mesa de 28 d'abril  del 1998).

Palma, a 28 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal d'evitar el lamentable espectacle que
es va produir al Balneari 6 de la Platja de Palma? 

Palma, a 21 d'abril  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 a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Que ha fet la Conselleria de Treball i Formació per
constatar "el indubitado, eficaz y constructivo ánimo negociador"
que exigia a Iscomar mitjançant la resolució del seu expedient de
regulació d'ocupació de data 18 d'abril del 1997? 

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern per tal
d'esbrinar responsabilitats respecte al lamentable incident que es
va produir, ara fa dues setmanes, entre una persona invident, un
taxi i un hotel pel simple fet de que aquest invident utilitzava un
ca guia? 

Palma, a 21 d'abril  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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quins centres públics d'EP continuaran durant el curs
1998/1999 impartint el 1r. cicle d'ESO? 

Palma, a 21 d'abril  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 les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

És partidària la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
de la creació d'itineraris curriculars en el 2n. Cicle d'ESO o bé
considera que és necessari aprofundir en l'ensenyament diversificat
en aquesta etapa, segons assenyala la LOGSE?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris s'adoptaran per a la concessió de la jornada
continuada i s'és partidària la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports, d'aquest tipus de jornada? 

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin seguiment es fa del funcionament de les activitats
extraescolars i complementàries en els centres concertats? 

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Coneix la Conselleria de Treball que el propassat 20 de
març l'empresa Isleña Marítima de Contenedores SA, ha presentat
sol•licitud d'extinció de contractes? 

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ha instat, la Conselleria de Treball i Formació, a la
negociació entre ambdues parts durant els 12 mesos de suspensió
de contractes de treball per causes organitzatives de l'empresa
Isleña de Contenedores SA?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Que ha fet la Conselleria de Treball durant els 12 mesos
que ha durat la suspensió de contractes de treball per causes
organitzatives de l'empresa Isleña Marítima de Contenedores SA?

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan té previst el Govern Balear presentar a aquest
Parlament el Pla Autonòmic de Drogodependències? 

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració en fa el Govern de que, segons les dades
d'atur corresponents al mes de febrer, a les Pitiüses augmentà el
nombre d'aturats quan a la resta de la CA la tendència és a la
baixa? 

Palma, a 22 d'abril  del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2338/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsible venda
de més de places turístiques a la temporada del 1998, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2342/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aules de 5 anys,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2344/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a matèries d'ESO
i batxillerat que es pensen desdoblar per al curs 98-99, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28
d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2347/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica a la fira Didàctica 1998, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2348/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús de les varietats
insulars en els llibres de text, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2352/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
extraescolars i complementàries autoritzades per al curs 97-98, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2356/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres d'adaptació
per implantar segon d'ESO, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

Palma, a 28 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 les Illes Balears,  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.

Quines mesures té previst emprendre la Conselleria de
Turisme davant la previsible venda de més places turístiques a la
nostra comunitat de cara a la temporada del 1998?

Palma, a 21 d'abril del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quins centres i amb quantes aules de 5 anys es
concertaran i com es farà l'admissió d'alumnes? Continuaran els
mateixos alumnes de 4 anys automàticament o hauran de
sol•licitar plaça per tornar ser baremats i així complir els requisits
de selecció públics?

Palma, a 21 d'abril 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 al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines matèries d'ESO i batxillerat es pensen desdoblar
per al curs 98-99?

Palma, a 21 d'abril del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina ha estat l'aportació econòmica a la fira Didàctica
1998 per part del Govern de la comunitat autònoma o de les
empreses públiques que en depenen?

Palma, a 16 d'abril 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 les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Com pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
actuar per garantir que l'ús de les varietats insulars als llibres de text
no posi en perill la unitat de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears?

Palma, a 16 d'abril del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Quines són les activitats extraescolars i complementàries
autoritzades per al curs 97-98 i quins són els preus establerts i
autoritzats en els menjadors de tots els centres concertats per al curs
actual?

Palma, a 21 d'abril del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

En quins centres concertats són necessàries obres
d'adaptació per poder implantar el segon cicle d'ESO?

Palma, a 21 d'abril del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2386/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei 6/97 de 8 de juliol, de Sòl rústic de
les Illes Balears. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

 RGE núm. 2392/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conseqüències negatives per a les Illes Balears del
Projecte de Llei del Servei Postal Universal i de liberalització dels
serveis postals. (Mesa de 28 d'abril  del 1998).

Palma, a 28 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Llei 6/1997 de 8 de juliol, de Sòl rústic de les Illes
Balears permet i reconeix el dret a la parcel•lació amb finalitat
edificatòria, cosa que suposa una gran amenaça al manteniment de
les característiques i finalitat del sòl rústic.

La gran quantitat de sol•licituds de parcel•lacions tant a
sòl rústic comú, com al protegit i fins i tot al classificat Àrea
Natural d'Especial Interès o Àrea Rural d'Interès Paisatgístic,
només es pot contrarestar si existeix una voluntat municipal
clarament expressada en el seu planejament.

D'altra banda la llei estatal 6/1998 de 13 d'abril, sobre
règim de sòl i valoracions, ha prohibit taxativament aquesta
pràctica (art. 20.2). Aquesta norma, que la pròpia llei declara
bàsica, és d'aplicació directa a les Illes Balears i entra en flagrant
contradicció amb la pròpia normativa balear.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de Llei:

- El Govern remetrà a la màxima brevetat possible un
projecte de modificació de la Llei 6/1997 de 8 de juliol, de Sòl
rústic de les Illes Balears, prohibint les parcel•lacions
urbanístiques dins el sòl rústic i sòl protegit de les Illes Balears.

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Govern de l'Estat ha presentat per la seva aprovació
a les Corts Generals el Projecte de Llei del Servei Postal Universal
i de liberalització dels serveis postals, el qual ha estat rebutjat pels
sindicats de Correus i Telègrafs.

Aquest Projecte de Llei que pretén liberalitzar el Servei de
Correus crea una situació de discriminació dels ciutadans, ja que
introdueix un criteri territorial que distingeix entre urbà i interurbà,
creant dues classes d'usuaris: els residents a les grans ciutats, a les
que el volum de negoci crea una situació de major competència, i la
de les ciutats petites i zones rurals, que no interessaran als operadors
privats, que és la situació de la major part de les Illes Balears.

Per altra banda el servei de correus veurà afectats els
sistema de finançament, el manteniment d'edificis i les plantilles de
personal, provocant una situació d'inestabilitat laboral i
desmantellament d'instal•lacions en perjudici de la qualitat del
servei.

En resum, el Projecte de Llei fa inviable l'estabilitat
econòmica i estructural de Correus i Telègrafs a curt i llarg termini.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista
presenta per a la seva aprovació al Ple de la Cambra, la següent
Proposició no de Llei:

El Parlament de les Illes Balears valora desfavorablement
el Projecte de Llei del Servei Postal Universal i de liberalització
dels serveis postals actualment en tràmit a les Corts Generals, pels
grans perjudicis que pot causar als ciutadans de les Illes Balears, i
en conseqüència demana al Govern de l'Estat i als Grups
Parlamentaris de les Corts Generals la retirada de l'esmentat
projecte de llei.

Palma, a 21 d'abril  del 1998.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

al Projecte de llei RGE. núm. 1905/98, sobre Patrimoni de la CAIB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 d'abril del 1998, a petició del Grup Parlamentari Socialista,
escrit RGE. núm. 2463/98, acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei de referència (BOPIB núm. 152 de 17
d'abril del 1998) fins al proper dia 12 de setembre a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



BOPIB núm.154 - 30 d'abril del 1998 4461

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a cessament del Sr. Òscar Albert Aguilera i

Mestre, com a administratiu amb caràcter de personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

RESOLUCIÓ:

Atès que el Sr. Òscar Albert Aguilera i Mestre fou
nomenat administratiu amb caràcter de personal eventual adscrit
al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, per resolució de la
Presidència, assabentada la Mesa a la reunió de dia 19.03.97,
comunicada mitjançant l'escrit RGS núm. 1769/97, del 14.03.97.

Atès l'escrit de data 21 d'abril del 1998, signat pel
portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, RGE núm.
2330/98, de 21.04.98, pel qual se sol•licita el cessament del Sr.
Òscar A. Aguilera i Mestre com a administratiu d'aquest grup, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 15 d'abrul del 1998.

En ús de les facultats previstes als articles 6 i 53 de
l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears i de l'article
9.3 de la Llei de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, actuant per delegació del Molt Hble. Sr. President, i
havent estat assabentada la Mesa a la reunió de dia 22.04.98, com
a secretària primera de la Cambra, 

RESOLC:

El cessament del Sr. Òscar Albert Aguilera i Mestre, amb
DNI núm. 43.054.184, com a administratiu amb caràcter de
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, amb efectes econòmics i administratius des del
dia 15 d'abril del 1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril del 1998.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la secretària

primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a cessament i nomenament de la Sra. Joana

Maria Tomàs i Carmona com a personal eventual adscrita al Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Atès que a la relació de llocs de treball aprovada per la
Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 8 de gener del 1992 es
contempla l'existència de places adscrites al servei dels grups
parlamentaris de la Cambra, amb caràcter de personal eventual.

Atès que l'esmentat lloc de treball és considerat com de
confiança dels grups parlamentaris.

Atès l'escrit de data 03.02.98, presentat pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, RGE núm. 749/98, de 03.02.98,
relatiu a la substitució del Sr. Òscar Albert Aguilera i Mestre, a causa
de la seva baixa per malaltia com a personal eventual adscrit a
aquest.

Atès l'aprovat per la Presidència de la Cambra,
assabentada la Mesa en sessió de dia 4 de febrer del 1998, acordant
el nomenament com a personal eventual amb categoria
d'administrativa adscrita al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM de
la Sra. Joana Maria Tomàs i Carmona, en substitució del Sr. Òscar
A. Aguilera i Mestre, d'acord amb la resolució de la Presidència de
dia 04.02.98, comunicada mitjançant l'escrit RGS núm. 718/98, del
06.02.98.

Atès que el Sr. Òscar Albert Aguilera i Mestre es
reincorporà al servei actiu presentant el corresponent part d'alta de
la ILT dia 15 d'abril del 1998, i, en conseqüència, correspon el
cessament al servei actiu de la Sra. Joana Maria Tomàs i Carmona,
que havia estat nomenada per substituir-lo durant la seva baixa per
malaltia.

Atès l'escrit presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, de data 21.04.98, amb RGE núm. 2330/98, de 21.04.98, on se
sol•licita el cessament del Sr. Òscar Albert Aguilera i Mestre i el
nomenament de la Sra. Joana Maria Tomàs i Carmona al servei
d'aquest, amb efectes econòmics i administratius des del dia 15
d'abril del 1998.

Atès l'aprovat per la Presidència de la Cambra i havent
estat assabentada la Mesa a la reunió de dia 22.04.98.

Havent delegat per part de la Presidència de la Cambra la
gestió de personal en la secretària primera, en ús de les facultats
previstes als articles 6, 53 i 54 de l'Estatut de personal del Parlament
de les Illes Balears, i 9.3 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es
dicta la següent

RESOLUCIÓ:

1.- El cessament de la Sra. Joana Maria Tomàs i Carmona,
com a personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, amb efectes econòmics i administratius des del dia 15 d'abril
del 1998, a causa de la reincorporació del Sr. Òscar Albert Aguilera
i Mestre al servei actiu des del 15 d'abril del 1998.

2.- Per altra banda, el nomenament de la Sra. Joana Maria
Tomàs i Carmona, amb DNI núm. 18.232.528, com a personal
eventual adscrita al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, en
substitució, a causa del cessament del Sr. Òscar A. Aguilera i Mestre
al servei d'aquest. Amb retribucions assimilades a les d'un funcionari
de carrera del cos d'administratius del grup C; amb efectes
econòmics i administratius des del dia assenyalat a l'acta de presa de
possessió d'aquesta plaça.

3.- La present resolució relativa al cessament i nomenament
corresponents es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears, per a coneixement general.

Palma, a 22 d'abril del 1998.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la secretària

primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.



4462 BOPIB núm.154 - 30 d'abril del 1998

Ordre de Publicació

C) 
Adjudicació definitiva de les obres d'instal•lació de

claraboies per a la rehabilitació de l'edifici del Parlament de les
Illes Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor,
de Palma de Mallorca.

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un
contracte d'obres:

ENTITAT ADJUDICADORA:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 3/98

OBJECTE DEL CONTRACTE:
Tipus de contracte: Obres.

Descripció de l'objecte: Execució de les obres d'instal.lació de
claraboies per a la rehabilitació de l'edifici del Parlament de les
Illes Balears, situat als carrers Palau Reial, Victòria i Conqueridor
de Palma de Mallorca.

Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci licitació:
BOPIB núm. 148 de 13-03-98 i BOCAIB núm. 37 de 17-03-98.

TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Import total: 21.334.572,-PTA

ADJUDICACIÓ:
Data: 22 d'abril del 1998.
Contractista: UTE.NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS,
S.A. I CONSTRUCCIONES LLABRES FELIU, S.A.
Import: 21.334.572,-PTA

Palma, a 23 d'abril del 1998.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a convocatòria per cobrir mitjançant proves

selectives per l'accés a cossos del mateix grup funcionarial de dues
places vacants al Cos d'Auxiliars Administratius del Parlament de
les Illes Balears.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en sessió
celebrada dia 28 d'abril del 1998, i a l'empara del que s'estableix
en els articles 2.3 i 17.f de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 3
i 9 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
convoca proves selectives per a cobrir dues places d'auxiliars
administratius vacants a la plantilla del personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears, d'acord amb les bases següents:

Primera.- Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant la realització de proves selectives per a
l'accés a cossos del mateix grup funcionarial de les places vacants
següents al cos d'Auxiliars Administratius del Parlament de les Illes
Balears:

Plaça: Transcriptor
Grup: D
Nivell: 16
Complement específic: 926.040

Plaça: Auxiliar administratiu de Documentació
Grup: D
Nivell: 16
Complement específic: 926.040

Segona.- Requisits personals.

1.- Esser funcionari de carrera del cos d'uixers en actiu o
que es trobi en qualsevol situació administrativa excepte la de
suspensió ferma.

2.- Tenir una antiguitat mínima de dos anys continuats al
cos d'Uixers de la Cambra com a funcionari de carrera.

3.- Aquestes condicions s'acreditaran mitjançant
certificació expedida per l'Oficialia Major de la Cambra i
s'adjuntaran a l'instància corresponent.

Tercera.- Presentació d'instàncies i termini per a l'admissió dels
aspirants.

1.- Tothom que reuneixi les condicions de la base segona
i vulgui participar en aquestes proves presentarà al registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segons el model que figura a l'annex I, en el termini
de vint dies naturals comptadors des de l'endemà al de la publicació
d'aquestes bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2.- Finalitzat el període de presentació d'instàncies,
l'Oficialia Major publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra la llista
provisional d'admesos i exclosos.

3.- S'hi farà constar el nom, cognoms i DNI, així mateix
s'hi assenyalarà la causa de la no admissió dels aspirants exclosos,
per tal que aquests, en el termini de deu dies hàbils comptadors des
de la data de publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o
esmenar les causes que han motivat la seva exclusió.

4.- Transcorregut el termini anterior, i en el termini màxim
d'un mes, la Presidència del Parlament resoldrà les reclamacions
que s'hagin pogut presentar, si n'hi ha, en dictarà la resolució
corresponent i farà pública la llista definitiva dels aspirants
admesos, que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears i al tauler d'anuncis de la Cambra.

5.- El Tribunal, juntament amb la publicació de la llista
definitiva al tauler d'anuncis, determinarà el lloc i la data de
realització del primer exercici.
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Quarta.- Tribunal qualificador.

1.- El tribunal qualificador serà format per les persones
següents:

1.1- President: el President del Parlament o membre de
la Mesa en qui delegui.
1.2- Secretari: el Lletrat-Oficial Major.
1.3- Vocal: un altre membre de la Mesa.
1.4- Vocal: un funcionari de carrera del grup D, elegit
per la Mesa de la Cambra.
1.5- Un vocal elegit per la Junta de Personal.

2.- En cada cas, se'n nomenaran els corresponents
membres suplents.

3.- A causa de les especials característiques de les places
convocades, el Tribunal podrà nomenar assessors per a aquelles
proves tècniques que determini, aquests tindran veu, però no vot.

4.- En relació amb el funcionament del tribunal i en tot
allò no previst en les presents bases, hom s'ajustarà al que disposa
el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament
d'ingrés del personal al servei de la CAIB.

Cinquena.- Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves.

1.- Consistiran en la realització d'una prova comuna de
mecanografia i d'unes proves específiques per a cada plaça
convocada.

2.- Per continuar les proves selectives s'ha d'obtenir una
puntuació com a mínim de cinc punts. Després de la realització de
cada prova es publicaran les puntuacions obtingudes pels aspirants
al tauler d'anuncis de la Cambra, així mateix, es notificarà el lloc
i hora de realització de la propera prova.

3.- Entre prova i prova ha de transcórrer un mínim de 48
hores.

Desenvolupament de les proves selectives:

1.- PROVA COMUNA:

1-1.- Consistirà a copiar a màquina un text proposat pel
tribunal. La velocitat mínima serà de 250 pulsacions per minut, en
el cas d'utilitzar màquina manual, i de 280 pulsacions per minut,
en el cas d'utilitzar màquina elèctrica, en aquest cas no es podrà
utilitzar ni memòria ni cinta esborradora. Es valorarà la velocitat
desenvolupada, la pulcritud i la correcció de l'escrit
mecanografiat. Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. Els
aspirants hauran de venir proveïts de màquina d'escriure.

1-2.- Els aspirants a la plaça de transcriptor queden
exempts de realitzar-la, perquè durant la celebració de les seves
proves específiques, en haver de transcriure els textos proposats
pel Tribunal, ja hauran de demostrar la seva capacitat en aquesta
àrea.

2- PROVES ESPECÍFIQUES:

2.1-Per cobrir la plaça de TRANSCRIPTOR: a causa de
les especials tasques a realitzar al servei de transcripcions, es
ponderarà i valorarà, prioritàriament, la deguda capacitació dels
aspirants en el coneixement i el domini de la llengua catalana,
d'acord amb el que s'estableix en els articles 16.2 i 34.3 de la Llei
3/1986, del 29 d'abril, de Normalització Lingüística a les Illes
Balears,  i 24 i 26 del Decret 100/1990 del 29 de novembre, que
regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la CAIB
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports; es realitzaran dues
proves:

2.1.1.- PRIMERA PROVA: constarà de dos exercicis:

2.1.1.1- Exercici primer: consistirà en una correcció
ortogràfica d'un text en català. Per realitzar aquesta exercici, els
aspirants disposaran de trenta minuts. Es puntuarà entre 0 i 5 punts.

2.1.1.2- Exercici segon: consistirà en la traducció al català
d'un text castellà. Per realitzar aquesta prova els aspirants podran
auxiliar-se d'un diccionari. El temps màxim de duració d'aquesta
prova serà d'una hora. Es puntuarà entre 0 i 5 punts.

2.1.2.- SEGONA PROVA: consistirà en la transcripció a
màquina d'una part d'una sessió parlamentària. En aquest exercici,
es valorarà la fidelitat de la transcripció, la textualitat de les
expressions i l'aplicació dels recursos lingüístics necessaris per tal
que el continuum verbal esdevengui text.

Per a la realització d'aquest exercici, que durarà una hora
i mitja, els aspirants disposaran d'una cinta enregistrada
magnetofònicament i d'un dictàfon amb pedal. Aquest exercici es
puntuarà entre 0 i 10 punts.

2.2.- Per cobrir la plaça d'AUX. ADMINISTRATIU del
Servei de Documentació:

En atenció a la naturalesa i a les especials funcions a
desenvolupar al servei de documentació de la Cambra, es valorarà
i ponderarà, prioritàriament, els coneixements d'ordenació i
alfabetització de diferents tipus de documents; els coneixements
elementals d'indexació i l'ús i utilització de les bases de dades per
a recerca de legislació i jurisprudència. En conseqüència es
realitzaran dues proves:

2.2.1.- PRIMERA PROVA: consistirà en la realització
d'un exercici pràctic d'alfabetització de fitxes, publicacions
periòdiques i llistes d'encapçalaments de matèries; ordenació de
documents, especialment publicacions periòdiques, atenent a
conceptes de títol, numeració, cronologia, sèries, subsèries i
d'indexació i elaboració d'extractes (resums). Aquest exercici es
puntuarà entre 0 i 10 punts.

2.2.2.- SEGONA PROVA: consistirà en la realització d'un
exercici pràctic de consultes a bases de dades:

2.2.2.1.- Bases de dades en CD-ROM: COLEX i
ARANZADI.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10  punts.

Sisena.- Nomenament i presa de possessió.

1.- Finalitzades les proves selectives, el tribunal publicarà
al tauler d'anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que hagin superat les proves, per ordre correlatiu a la seva
puntuació.
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2.- Des de la data de publicació, tots els aspirants
disposaran de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions
oportunes.

3.- A continuació, el tribunal disposarà de set dies hàbils
per resoldre les reclamacions i tot seguit farà pública la llista
definitiva d'aprovats per ordre correlatiu de puntuació.

4.- El Tribunal elevarà la proposta de nomenament a la
Presidència de la Cambra, que, oïda la Mesa, ordenarà la
publicació de la resolució del nomenament dels aspirants
seleccionats al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

5.- Des de la data de publicació al BOPIB del seu
nomenament, l'interesat disposarà de tres dies hàbils per prendre
possessió de la plaça.

6.- Si no pren possessió de la plaça en el termini indicat,
sense causa justificada, restarà en situació de cessant.

Setena.-

La present convocatòria i els actes que se'n derivin
podran esser impugnats d'acord amb el que es disposa a la "Ley
30/92, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativa
común".

ANNEX I

.............................................(nom i llinatges), funcionari de
carrera del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears, que es
troba en situació administrativa de............, nat/nada dia...,
d e l . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  q u e  v i s c
a..................................................... del municipi de........................,
amb DNI núm............ 

DECLAR:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al butlletí oficial del
Parlament de les Illes Balears, núm ....., de data........................,
per participar a les proves selectives convocades per cobrir dues
places vacants al cos d'auxiliars administratius per a l'accés a
cossos del mateix grup funcionarial, i en conseqüència,

     SOL.LICIT d'esser admès a les proves selectives per cobrir
la/les plaça/ces següent/s:

TRANSCRIPTOR.

AUXILIAR ADMINITRATIU DEL SERVEI DE
DOCUMENTACIÓ.

Palma de Mallorca, a .........................
Signatura.

MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.-

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a fixació del proper període de sessions. 

Per acord de la Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament
de les Illes Balears, en reunió de dia 28 d'abril del 1998,
conformement amb l'establert per l'article 30.1.6 del Reglament de la
Cambra, es fixen les dates següents per al proper període ordinari de
sessions.

De dia 5 d'octubre al 4 de desembre del 1998, ambdós
inclosos.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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