
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28 9 d'octubre del 1998 IV Legislatura Núm. 175  

SUMARI

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSTES

 
A) RGE núm. 4143/98, de la Comissió Tècnica Interinsular, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de transport

per carretera. 4869

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
 

A) RGE núm. 4115/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a agricultors i ramaders. 4874

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
 

A) RGE núm. 4128/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients sancionadors
d'allotjaments turístics. 4875

 
B) RGE núm. 4129/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de la

Conselleria de Turisme per millorar la imatge d'algunes zones turístiques. 4875
 

C) RGE núm. 4131/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del servei
municipal d'abastament d'aigua a Formentera. 4875

 
D) RGE núm. 4135/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de

l'increment en la venda de productes de Balears en els països americans. 4875
 

E) RGE núm. 4136/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andalusos i
extremenys que voten a la nostra comunitat. 4875

 



4868 BOPIB núm.175 - 9 d'octubre del 1998

F) RGE núm. 4137/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fotografies
dedicades del president. 4875

 
G) RGE núm. 4149/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a viatge a la República Dominicana de la consellera de Presidència. 4876
 

H) RGE núm. 4150/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya "Ses Illes: ho tenim tot. Per aconseguir-ho tot". 4876

 
I) RGE núm. 4151/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, relativa a habitatge vacacional Orient de Cala Ratjada. 4876
 

J) RGE núm. 4153/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte de les
cabres a l'illa d'Es Vedrà. 4876

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
 

A) RGE núm. 4132/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut d'educació
secundària d'Eivissa. 4876

 
B) RGE núm. 4133/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut d'educació

secundària de s'Arenal. 4876

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
 

A) RGE núm. 4145/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a Pla d'ocupació. 4877

3.15. RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 2662/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a Fira XV Saló Nàutic. 4878

 
B) A la Pregunta RGE núm. 3381/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a convenis, recomanacions

internacionals i legislació nacional sobre els drets del menor . 4878
 

C) A la Pregunta RGE núm. 3711/98, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Gomila, relativa a creació d'un centre juvenil a Eivissa.
4878

 
D) A la Pregunta RGE núm. 3806/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa als resultats de

l'execució del projecte Dalias III durant el 1997. 4878

E) A la Pregunta RGE núm. 3807/98, presentada per l'Hble Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a la previsió i objectiu
del Projecte Dalias III. 4879

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a òrgan de tramitació de les propostes de resolució que puguin derivar-se del Pla autonòmic de drogues (RGE núm.

3130/98). 4879
 

B) Relativa a tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 2912/98. 4879
 



BOPIB núm.175 - 9 d'octubre del 1998 4869

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTES
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1998, admeté a tràmit la Proposta RGE núm.
4143/98, de la Comissió Tècnica Interinsular, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera.

Palma, a 6 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
Pere Palau i Torres, Secretari de la Comissió Tècnica

Interinsular

C E R T I F I C A:

Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, a la
sessió de dia 30 de juliol del 1998, aprovà la Proposta d’atribució
de competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera, amb el text literal que es transcriu a continuació:

Proposta d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de transport per carretera.

Exposició de motius:

El pressupost normatiu habilitat de l'exercici de les
competències en matèria de transport per carretera de viatgers i
mercaderies  es troba als articles 10.5, 11.9 i 12.4 de l'Estatut
d'autonomia per a les Illes Balears que, en qualsevol cas, s'ha de
vincular a l'àmbit territorial determinat per aquest Estatut.

Com a instruments normatius pels quals l'Estat va
traspassar a la Comunitat Autònoma els mitjans personals i
materials necessaris perquè aquesta pogués exercir les
competències s'inicià amb el Reial Decret 2245/1979, de 7 de
setembre, sobre transferències de competències de l'Administració
de l'Estat a l'extingit Consell General Interinsular, en diverses
matèries, entre les quals la de transports; el procés continuà amb
el Reial Decret 3525/1981, de 18 de desembre, de traspàs a
l'extingit Consell General Interinsular de mitjans de l'Estat per a
l'exercici de competències transferides en matèria de transports
terrestres,  i amb el Reial Decret 2961/1983, de 5 d'octubre, de
valoració definitiva del cost efectiu i ampliació i adaptació de
mitjans personals i pressupostaris adscrits als serveis traspassats
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
transports terrestres.

Per altra banda, a l'empara de l'article 150.2 de la
Constitució espanyola, va ser aprovada la Llei orgànica 5/1987, de
30 de juliol, de delegación de facultades  del Estado en las
comunidades autónomas en materia de transportes por carretera y
por cable, dictada per completar la regulació que conté la Llei
16/1987, de 30 de juliol, de ordenación de los transportes terrestres.
Aquesta llei orgànica té com a objecte  facultats que fan referència
a transports públics regulars o discrecionals i a transports  privats
que discorren pel territori de més d'una comunitat autònoma, o a
activitats auxiliars i complementàries del transport, amb l'exclusió,
en l'un i l'altre cas, dels transports internacionals respecte als quals
només es deleguen potestats d'execució en matèria d'inspecció i
sanció.

Mitjançant el Reial Decret 993/1992, de 31 de juliol, es
traspassaren a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els
mitjans personals, pressupostaris i patrimonials adscrits a l'exercici
de les facultats delegades per la Llei orgànica 5/1987, de 30 de
juliol, amb relació als transports per carretera i per cable.

En conseqüència, o bé en concepte de pròpies, o en
l'exercici de potestats delegades per l'Estat, la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears exerceix, en el marc de l'Estatut d'autonomia de
les Illes Balears, les competències, les funcions i els serveis en
matèria de transport terrestre de viatgers i mercaderies.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en el seu article
39, apartat 10, preveu la possible assumpció, per part dels consells
insulars, en concepte de pròpies o delegades, de les competències
executives i de gestió en matèria de transport per carretera .

Així mateix, i una vegada admesa la possibilitat de
delegació intersubjectiva de potestats delegades quan es fa en virtut
de norma amb categoria de Llei formal, conclusió que corrobora la
mateixa dicció de l'article 8.1 de la Llei estatal 12/1983, de 14
d'octubre, del proceso autonómico, la delegació de facultats als
consells insulars en matèries delegades per l'Estat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears es pot abordar en virtut de la Llei
orgànica 5/1987, de 30 de juliol, atès que aquesta no ho prohibeix
expressament i atès que la naturalesa de la matèria objecte de la
delegació n'és susceptible.

L'aplicació del principi de subsidiarietat, com a principi
d'ordenació política, fa necessari que siguin les institucions
autonòmiques insulars, com a nivell polític més pròxim als
ciutadans, les que assumeixin  l'execució de les competències en
matèria de transport terrestre.

Aquesta llei d'atribució de competències als consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de
transport per carretera, que correspon a l'esmentat principi,
constitueix el desè pas, fins ara, en el procés de traspassos de
competències executives a les institucions autonòmiques insulars,
per una prestació millor i més pròxima dels serveis públics.

Article 1. Objecte de la Llei.

Aquesta llei té com a objecte  l'atribució de competències
als consells insulars de Mallorca, Menorca i  Eivissa i Formentera
en matèria de transport per carretera  i la determinació de l'abast i
les condicions del seu exercici, d'acord amb el que s'estableix en els
articles 39.10 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears i 12.3 de
la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars.
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Article 2.- Competències que s'atribueixen als consells insulars
de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.

1.- Els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera assumeixen com a pròpies totes les competències
executives i de gestió en matèria de transport públic per carretera
i les seves activitats auxiliars i complementàries que no excedeixin
dels àmbits territorials respectius que es relacionen a continuació:

a) Serveis de transport públic regular de viatgers d'ús
general.

b) Serveis de transport públic regular de viatgers d'ús
especial.

c) Serveis de transport turístic.
d) Autoritzacions especials de circulació.
e) Estacions de viatgers.
f) Estacions de mercaderies i centres d'informació i

distribució de càrregues.

2.- Els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera assumeixen, com a delegades, les competències
executives i de gestió en matèria de transport per carretera i les
activitats auxiliars i complementàries que es relacionen a
continuació, tant si són de titularitat de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en virtut del seu Estatut d'autonomia, com si són
de titularitat estatal delegada a la Comunitat Autònoma d'acord
amb la Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegación de
facultades del Estado en las comunidades autónomas en materia de
transportes por carretera y por cable:

a) Serveis de transport públic discrecional de viatgers
amb autobús.

b) Serveis de transport públic discrecional de viatgers
amb vehicles turisme, autotaxis i transport sanitari.

c) Serveis  de transport públic de mercaderies i mixtos.
d) Serveis de transport privat particular i privat

complementari de viatgers, de mercaderies i mixtos.
e) Arrendament de vehicles sense conductor. 
f) Arrendament de vehicles amb conductor.
g) Operadors de transport de mercaderies.
h) Transport internacional de viatgers i mercaderies.
i) Junta Arbitral del Transport.
j) Capacitació professional per a l'exercici del transport

públic i de les activitats auxiliars i complementàries d'aquest.
k) Serveis de transport turístic i autoritzacions especials

de circulació en els quals el “modo carretera” que s'utilitzi,
excedeixi de l'àmbit territorial d'un consell insular.

3.- A cada un dels consells insulars hi haurà una Junta
Arbitral del Transport que es constituirà i exercirà les seves
funcions d'acord amb el que s'estableix al capítol VIII de la Llei
16/1987, de 30 de juliol, de ordenación de los transportes terrestres
i el seu reglament.

4.- Les competències delegades seran exercides pel
consell insular que pertoqui, d'acord amb els criteris de
determinació següents:

a) Lloc de domiciliació de les autoritzacions.
b) En cas que hi manqui l'anterior, lloc d'origen de

l'itinerari del transport per carretera de què es tracti.

c) En matèria d'arbitratge, d'acord amb les regles que
conté la legislació sobre juntes arbitrals de transport .

d) Cada consell insular exercirà, a més, la inspecció dels
serveis de transport i de les seves activitats auxiliars i
complementàries que es desenvolupin dins del seu àmbit territorial,
així com la potestat sancionadora respecte de les infraccions  que en
la prestació d'aquests serveis es produeixin dins l'àmbit esmentat,
independentment del lloc de domiciliació de l'autorització o del lloc
d'origen del transport.

Article 3.-  Abast de les competències que es transfereixen.

1.- Els consells insulars de  Mallorca,  Menorca i Eivissa
i Formentera exerciran les competències que se'ls atribueixen amb
subjecció a l'ordenament sectorial de transport per carretera vigent
en cada moment, en relació amb les actuacions de gestió de títols
habilitants i d'inspecció i sanció i, en concret,  les competències
següents:

a) Tramitació i resolució d'expedients d'atorgament,
modificació i extinció de concessions i autoritzacions.

b) Tramitació i resolució dels expedients de comunicació
de transports turístics.

c) Actuacions inspectores de control, verificació i
denúncia.

d) Incoació, tramitació i resolució dels expedients
sancionadors.

e) Tramitació i resolució de recursos administratius, i no
hi serà d'aplicació el règim que preveu l'article 20 de la Llei 5/1989
de consells insulars.

2.- Les resolucions que dictin els plenaris dels consells
insulars exhauriran la via administrativa i contra aquestes s'hi podrà
interposar recurs contenciós administratiu.

3.-  En matèria de transport internacional, les facultats que
comprèn la delegació abasten, únicament, les d'inspecció i sanció
dels serveis que es presten en el territori de cada consell insular.

Article 4.- Potestats que es reserva el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

En les matèries a què es refereix aquesta Llei, el Govern
de la Comunitat Autònoma es reserva les potestats següents:

1.- La representació de la Comunitat Autònoma en les
actuacions extracomunitàries o supracomunitàries, amb la
col•laboració, si pertoca, dels consells insulars.

2.- Les relatives a òrgans consultius en matèria de
transports.

3.- Les de coordinació i control de les facultats delegades.

Article 5.- Normativa reguladora.

1.- En l'exercici de les competències atribuïdes per aquesta
Llei, els consells insulars ajustaran el seu funcionament al règim
establert en aquella, de la mateixa manera que  en la Llei 5/1989, de
13 d'abril, de consells insulars; en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en la legislació emanada del
Parlament de les Illes Balears que se l'hi  pugui aplicar, i
supletòriament, en la legislació estatal.
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La delegació que preveu la Llei de les facultats  rebudes
per la Comunitat Autònoma  delegades per l'Estat obliga els
consells insulars a complir, en l'exercici d'aquestes, la Llei
orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de
l'Estat a les comunitats autònomes amb relació als transports per
carretera i per cable.

2.- Els consells insulars tendran potestat reglamentària
per regular l'organització i el funcionament propis.

Article 6.- Potestat reglamentària normativa.

Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma
l'exercici de la potestat reglamentària normativa sobre les matèries
a què es refereixen les competències executives que transfereix la
Llei, amb subjecció a les limitacions que s'estableixen en els
apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut d'autonomia i sense
perjudici de l'audiència prèvia de les corporacions insulars.

Article 7.- Coordinació i informació mútua.

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

2.- Els consells insulars facilitaran al Govern de la
Comunitat Autònoma totes les dades que siguin necessàries, a
efectes estadístics, amb relació a les matèries a què es refereix
aquesta llei.

3.- Corresponen  al Govern de la Comunitat Autònoma
el control i la coordinació dels consells insulars en l'exercici de les
competències delegades, amb les facultats inherents a aquestes, i
aquelles en les que es concreten, a tenor del que s'estableix en el
capítol VII de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars,
amb l'excepció de la resolució de recursos ordinaris, la qual
correspondrà al consell insular que hagués dictat l'acte recorregut.

La Conselleria de Foment, a través de la direcció general
competent, podrà establir les instruccions de coordinació relatives
a l'exercici de les funcions delegades, que hauran de complir els
consells insulars.

Els consells insulars facilitaran a la Conselleria de Foment tota la
informació que aquesta els sol•liciti sobre l'exercici de les
facultats delegades i la gestió de les matèries objecte de la
delegació.

4.- Respecte de les matèries de competència delegada, la
Comunitat Autònoma conservarà la facultat de realitzar
directament les inspeccions que consideri necessàries i les
d'incoació, tramitació i resolució , si pertoca, del procediment
sancionador.

Article 8.- Cost efectiu.-

1.- El cost efectiu anual de l'exercici de les competències
atribuïdes per aquesta Llei serà de 316.371.650 pessetes. El cost
efectiu experimentarà variacions en funció de les remuneracions
concretes que afecten el personal respecte del capítol I i de la taxa
de variació interanual que experimenti l'índex de preus al consum
respecte del capítol II.

2.- La quantificació del cost efectiu s'ha fet d'acord amb
les valoracions següents:

Consell Insular de Mallorca:

Capítol/Concepte/Pessetes

I/Personal/132.993.793
II/Despeses corrents/31.518.482
IV/Subvenció dèficit explotació línies (tràfic feble)/18.000.000
IV/Subvenció  pensionistes i majors de 65 anys (3a
edat)/10.814.640
IV/Subvenció descomptes de famílies nombroses/3.000.000
IV/Compensació d'obligacions de servei públic/32.000.000
VI/Inversions reals/8.000.000
Total cost efectiu:326.915

Consell Insular de Menorca:

Capítol/Concepte/Pessetes
I/Personal/24.130.217
II/Despeses corrents/4.449.833
IV/Subvenció dèficit explotació línies (tràfic feble)/500.000
IV/Subvenció  pensionistes i majors de 65 anys (3a  edat)/1.798.345
IV/Subvenció descomptes de famílies nombroses/1.300.000  
IV/Compensació d'obligacions de servei públic/500.000
VI/Inversions reals/6.000.000
Total cost efectiu:38.678.395 

Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

Capítol/Concepte/Pessetes
I/Personal/24.130.217
II/Despeses corrents/ 4.449.833
IV/Subvenció dèficit explotació línies (tràfic feble)/1.500.000
IV/Subvenció  pensionistes i majors de 65 anys (3a  edat)/2.186.290
IV/Subvenció descomptes de famílies nombroses/1.600.000
IV/Compensació d'obligacions de servei públic/1.500.000 
VI/Inversions reals/6.000.000 
Total cost efectiu: 41.366.340

3.- El cost efectiu, distribuït d'acord amb l'article 35 de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'aplicarà als consells
insulars d'acord amb els percentatges i les quanties següents:

Consell Insular de Mallorca:

Total: 236.326.915 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 74,70 %

Consell Insular de Menorca:

Total: 38.678.395 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 12,23%
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Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

Total: 41.366.340 pessetes
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 13,08%

4.- Atès que hi ha ingressos afectats en l'exercici de les
competències que es transfereixen als consells insulars, el cost
efectiu indicat per a cada corporació insular es minorarà en
l'import corresponent  al recaptament anual líquid per aquells
conceptes, amb la finalitat d'obtenir una càrrega assumida neta,
segons els detalls següents:

Consell Insular de Mallorca:

Total cost efectiu: 236.326.915 pessetes.
Deducció recaptament anual per ingressos: 118.419.327 pessetes.
Càrrega assumida neta: 117.907.588 pessetes.

Consell Insular de Menorca:

Total cost efectiu: 38.678.395 pessetes.
Deducció recaptament anual per ingressos: 11.841.932 pessetes.
Càrrega assumida neta: 26.836.463 pessetes.

Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

Total cost efectiu: 41.366.340 pessetes.
Deducció recaptament anual per ingressos: 11.841.932 pessetes.
Càrrega assumida neta: 29.524.408 pessetes.

Article 9.- Mitjans Personals

1.- Es transfereixen al consell insular de Mallorca els
mitjans personals següents, tots ells residenciats a la localitat de
Palma de Mallorca:

1) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:cap de servei.

2) Func./lab.: funcionari
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:cap de secció.

3) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:cap de secció.

4) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:inspector de transport terrestre.

5) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:inspector de transport terrestre.

6) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:inspector de transport terrestre

7) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:instructor.

8) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:instructor.

9) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  B.
Lloc de treball:tècnic de grau mitjà.

10) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: C.
Lloc de treball:ajudant facultatiu.

11) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C/D.
Lloc de treball:cap de negociat.

12) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C/D.
Lloc de treball:cap de negociat.

13) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C/D.
Lloc de treball:cap de negociat.

14) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C/D.
Lloc de treball:cap de negociat.

15) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C/D.
Lloc de treball:cap de negociat.

16) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C/D.
Lloc de treball:cap de negociat.

17) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C.
Lloc de treball:administratiu.

18) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

19) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

20) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

21) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

22) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

23) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

24) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.
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25) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

26) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

27) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

28) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

29) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

30) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  C/D.
Lloc de treball:auxiliar tècnic d'inspecció.

31) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  D.
Lloc de treball:encarregat bàscula.

32) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  E.
Lloc de treball:ordenança.

2.- Es transfereixen al consell insular de Menorca els
mitjans personals següents

1) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:inspector de transport terrestre.

2) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

3) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

3.- Es transfereixen al consell insular d'Eivissa i Formentera els
mitjans personals següents:

1) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.:  A.
Lloc de treball:inspector de transport terrestre.

2) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

3) Func./lab.: funcionari.
Grup/niv.: D.
Lloc de treball:auxiliar administratiu.

Article 10.- Mitjans materials

1.- Béns immobles: l'atribució de competències que es
duu a terme mitjançant aquesta Llei no suposa  cap tipus de
traspàs de béns immobles.

2.- Béns mobles: l'inventari dels béns mobles que es posen
a disposició dels consells insulars s'especificarà  a l'acta de
lliurament que serà formalitzada pels presidents d'aquests i pel
conseller de Foment de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.- Per al compliment  de les funcions que s'atribueixen als
consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera, tan sols una
vegada, es dotarà cada un d'ells amb 15.000.000 ptes. per a la
implantació del servei, sense que aquesta dotació s'integri en el cost
efectiu.

Article 11.- Impugnació dels actes i dels acords dels consells
insulars en les matèries a què es refereix aquesta llei.

1.- Els consells insulars remetran, dins el termini d'un mes,
una còpia dels actes i els acords definitius dels òrgans de la
corporació insular, dictats en les matèries objecte d'aquesta Llei, que
li fossin requerits pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2.- El Govern de la Comunitat Autònoma exercirà, si li
correspon, les facultats d'impugnació dels actes i dels acords dels
consells insulars davant la jurisdicció contenciosa administrativa,
quan incorrin en una infracció de l'ordenament jurídic.

3.- Sense perjudici d'adoptar les mesures a què es refereix
el punt anterior i aquelles que preveuen els articles 25 i 26 de la Llei
5/1989, de consells insulars, els actes i els acords que dictin els
consells insulars en l'exercici de les funcions delegades que vulnerin
la normativa aplicable podran ser suspesos pel conseller de Foment.
Aquesta suspensió es podrà recórrer directament davant la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició addicional primera.- Subrogació dels consells insulars.

Els consells insulars se subroguen, a partir de l'efectiva
atribució de les competències que preveu aquesta Llei, en els drets
i les obligacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma
relatius a les competències atribuïdes.

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

Els funcionaris i el personal laboral de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, procedents de l'Administració
general  de l'Estat o d'un altre organisme o institució pública, o que
hagin ingressat directament, i que a causa de l'atribució de
competències als consells insulars siguin traspassats, mantendran els
drets que els corresponguin, fins i  tot el dret de participar en els
concursos de trasllats que convoqui la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, amb igualtat de condicions que les de la resta dels
membres de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin exercir
en tot moment el dret permanent d'opció.

Disposició addicional tercera.- Comissions Paritàries.

Es crearà, per un acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el consell insular corresponent, una
Comissió Paritària, la missió de la qual serà fer efectiu el traspàs de
la documentació i dels mitjans personals i materials que aquesta llei
determina.
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Disposició addicional quarta.- Gratuïtat del Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Serà gratuïta la publicació, en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels anuncis, acords i
d'altres documents exigits per l'ordenament jurídic, com a
conseqüència de l'exercici i la gestió per part dels consells insulars
de les competències en matèria de transport per carretera.

Disposició transitòria primera.- Expedients en tràmit.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears trametrà els
expedients no resolts fins a la data d'efectivitat de l'atribució de
competències que determina aquesta Llei i, a partir d'aquest
moment, els consells insulars continuaran la tramitació, d'acord
amb els criteris de l'article 2.

Disposició transitòria segona.- Representació i defensa judicial.

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la representació i la defensa en judici dels
recursos i les accions jurisdiccionals contra els actes i els acords
dictats per òrgans d'aquest, abans de l'efectivitat de l'atribució de
competències que estableix aquesta Llei, encara que el recurs
s'interposi amb posterioritat.

Disposició transitòria tercera.- Taxes i preus públics.

1.- Els consells insulars aprovaran, seguidament, les
ordenances fiscals per a recaptar l'abonament de les taxes i els
preus públics determinats per l'exercici de les competències
atribuïdes per aquesta Llei.

2.- Fins que no s'aprovin definitivament les ordenances
fiscals, supletòriament, els consells insulars aplicaran les taxes
actuals de la Comunitat Autònoma.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que s'estableix en aquesta llei.

Disposició final primera.- Habilitació al Govern. 

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma per a
dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució
d'aquesta Llei.

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

Per complir el que es regula a l'article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix el dia 1 de
gener de 1999 com a data d'efectivitat de l'atribució de  les
competències que disposa aquesta llei, i se supedita l'esmentada
efectivitat  quant a la matèria de juntes arbitrals al fet que aquestes
estiguin constituïdes  i en condicions de plena operativitat.

Disposició final tercera.- Entrada en vigor.

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Seu del Parlament, 30 de juliol del 1998.
El secretari:
Pere Palau i Torres.
La presidenta:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4115/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a agricultors i ramaders. (Mesa de 6 d'octubre del 1998).

Palma, a 6 d'octubre 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.

Quants d'agricultors i ramaders que tenguin aquesta
activitat com a principal hi ha a cadascuna de les Illes Balears?

Palma, a 29 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4128/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors d'allotjaments turístics. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4129/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de la
Conselleria de Turisme per millorar la imatge d'algunes zones
turístiques. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa
de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4131/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del servei
municipal d'abastament d'aigua a Formentera. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4135/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de
l'increment en la venda de productes de Balears en els països
americans. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de
6 d'octubre del 1998).
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 RGE núm. 4136/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a andalusos i
extremenys que voten a la nostra comunitat. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4137/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fotografies
dedicades del president. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4149/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a viatge a la República Dominicana de la
consellera de Presidència. ( Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4150/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a campanya "Ses Illes: ho tenim tot. Per
aconseguir-ho tot". ( Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4151/98, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a habitatge vacacional Orient de Cala
Ratjada. ( Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4153/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impacte
de les cabres a l'illa d'Es Vedrà. ( Mesa de 6 d'octubre del 1998).

Palma, a 6 d'octubre 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 Ple.

Quants d'expedients sancionadors ha obert la Conselleria
de Turisme a allotjaments turístics de Mallorca, per sobre venda
de places durant la temporada 1998?

Palma, a 30 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures o quines accions ha dut a terme la
Conselleria de Turisme, respecte de la lamentable imatge de
passivitat i desordre que s'ha donat, un any més, en algunes zones
turístiques de les nostres illes?

Palma, a 30 de setembre del 1998.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De veritat creu el Sr. President del Govern que l'acord de
l'Ajuntament de Formentera de dia 22 de juliol sobre concurs per a
la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua és nul de ple dret
tal i com va manifestar als mitjans de comunicació?

Palma, a 30 de setembre del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

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.

Quina valoració fa el Govern de l'increment en la venda
de productes de Balears en els països americans que visità el
president Matas?

Palma, a 29 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 compartida per tot el Govern l'opinió manifestada pel
seu president sobre que els andalusos i extremenys que voten a la
nostra comunitat autònoma pertanyen a l'Espanya profunda?

Palma, a 29 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.
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Quantes fotografies dedicades del president del Govern
s'han repartit durant l'any 1998?

Palma, a 29 de setembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

Quins han estat els resultats concrets i el cost econòmic
del desplaçament de la consellera de Presidència, Rosa Estaràs, a
la República Dominicana?

Palma, a 2 d'octubre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu polític i el cost econòmic per al
Govern balear sota l'eslógan "Ses Illes: Ho tenim tot. Per
aconseguir-ho tot"?

Palma, a 2 d'octubre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Per quina raó la Conselleria de Turisme no ha remès la
documentació sol•licitada, el mes de gener d'enuany, sobre
l'habitatge vacacional Orient de Cala Ratjada?

Palma, a 5 d'octubre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions ha posat en marxa el Govern per tal de
limitar l'impacte sobre el medi produït per les cabres a l'illa d'Es
Vedrà?

Palma, a 5 d'octubre del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4132/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut d'educació
secundària d'Eivissa, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4133/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut d'educació
secundària de s'Arenal, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 6 d'octubre del 1998).

Palma, a 6 d'octubre 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 Cultura, Educació
i Esports.

En quina situació es troba la construcció dels instituts
d'educació secundària d'Eivissa?

Palma, a 30 de setembre 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 oral davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

En quina situació es troba la construcció dels instituts
d'educació secundària de s'Arenal de Llucmajor?

Palma, a 30 de setembre 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. 4145/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Pla d'ocupació. (Mesa de 6
d'octubre del 1998).

Palma, a 6 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius:

La situació actual de creixement econòmic i augment
dels beneficis empresarials no es tradueix en un augment dels
contractes estables per als treballadors i treballadores de les
nostres illes. Ans al contrari, per les característiques de la nostra
economia basada en el sector serveis, si augmenta el nombre de
contractes efectuats durant els mesos de juliol i agost, també és
cert que la precarietat va augmentant, així el 47.5% de la
contractació és inferior o igual a 3 mesos i el 68% no supera els
sis mesos. La tendència és que la contractació fixa tendeix a
disminuir, així com la figura dels treballadors i treballadores
fixos-discontinus, que són substituïts per a la contractació
eventual.

Aquesta situació té com a conseqüència immediata la
desprotecció en cobertura de les prestacions socials com l'atur,
després dels retalls efectuats en anys anteriors en la normativa
estatal i provoca que els nostres treballadors i treballadores tinguin
les pensions més baixes que la resta de l'Estat espanyol. Així com
la comparació entre els salaris mitjans igualment ens dóna que a
les Balears es cobra per davall de la mitjana estatal.

A la vegada es preveu que el proper any 1999 es
transfereixin al Govern balear les competències en matèria
d'INEM, la qual cosa donarà a aquest la responsabilitat en matèria
d'ocupació.

Fins ara els responsables del Govern balear han orientat
les seves relacions amb els agents socials exclusivament en el
sentit de donar informació sobre les grans línies d'actuació
previstes, sense un vertader diàleg que significa recollir
suggerències i consensuar propostes d'actuació amb calendari i
partides pressupostàries adients.

Les centrals sindicals majoritàries han presentat aquests
dies les seves propostes de plans d'ocupació a la Mesa de Diàleg
Social, i han mostrat una clara voluntat de negociació i consens
amb els responsables del Govern balear per tal de fer efectives
propostes concretes que puguin millorar la qualitat de vida dels
nostres treballadors i treballadores. El resultat de les diferents
reunions no s'ha traduït en un acord que faci viable per a l'any
proper un pla d'ocupació de la nostra comunitat autònoma on
s'inverteixi la tendència actual a augment de l'eventualitat i rotació
i menor cobertura social.

És per això que el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
presenta la proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
presentar abans del gener de l'any proper un pla d'ocupació per a les
Illes Balears, consensuat amb els agents socials, que tingui com a
objectiu prioritari la creació d'ocupació estable, la reducció de l'atur,
la millora de les prestacions socials i no en exclusiva a la formació.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a fer un
calendari dels objectius del pla d'ocupació i la dotació
pressupostària prevista als pressuposts generals per a l'any 1999.

3.- El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern balear que
el pla d'ocupació balear es dirigeixi prioritàriament a aquells sectors
socials amb més dificultat per a la inserció laboral, col•lectius amb
major risc d'exclusió laboral i social, joves, dones, majors de 40
anys i aturats de llarga durada.

A la vegada, que inclogui un apartat especial dedicat a la inserció de
persones amb disminucions i mesures efectives de compliment de
la normativa d'inserció laboral d'aquest sector.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern belar a
consensuar amb els agents socials la creació del servei balear de
l'ocupació, una vegada assumides les competències de l'Inem.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure la
col•laboració interinstitucional entre la Conselleria de Treball i
Formació i els consells insulars per tal de promoure plans
d'ocupació locals als diferents ajuntaments de les Illes més afectats
per l'entualitat en el treball.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar
mesures de reducció de la jornada laboral i l'eliminació de les hores
extraordinàries a les administracions i empreses públiques, amb
participació dels òrgans de representació dels treballadors i
treballadores.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
presentar en el termini d'un mes la proposició de llei de creació del
consell econòmic, ecològic i social de les Illes Balears.

Palma, a 30 de setembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
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3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2662/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Barceló, relativa a Fira XV Saló Nàutic.
(BOPIB núm. 155 de 8 de maig del 1998).

L'aportació del Govern per a Balears Nàutica 98 ha estat,
a través d'Ibatur, de 6.600.000 pessetes.
 

Palma, 21 de setembre del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3381/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a convenis, recomanacions
internacionals i legislació nacional sobre els drets del menor .
(BOPIB núm. 164 de 13 de juliol del 1998).

Val a dir, amb caràcter previ, que l'ODDM, creada
mitjançant el Decret 16/1997, de 30 de gener, no ha arribat al seu
grau de desenvolupament i funcionament òptim. Això per dues
causes:

No s'ha arribat a donar curs en la seva plenitud a les
previsions establertes a les disposicions addicionals de l'esmentat
decret , atès que s'ha donat al llarg de 1997 un procés de
negociació i de transferències de les competències en matèria de
menors a ls consells insulars, que culminaren amb la Llei 8/1997,
de 18 de desembre. En conseqüència, al llarg del primer semestre
de 1998, es va procedir a la reestructuració del personal restant a
la conselleria amb la subsegüent modificació de la RPT del
personal laboral, procés que culminarà el proper mes de setembre
amb l'assignació de personal exclusiu i el nomenament d'una
persona per ocupar la direcció de l'oficina. Igualment, i dins el
procés d'elaboració dels Pressuposts de la Caib per a 1999 que
s'està duent a terme, es preveu l'ODMM  com a centre de cost
específic amb l'adient dotació pressupostària.

El fet que encara no s'hagi aprovat per part del
Parlament el Projecte de llei de garanties dels drets del menor a la
Caib (Estatut del menor). Al text del Projecte es recullen
concretament les garanties que s'estableixen per a cada un dels
drets, i que seran objecte d'una exhaustiva supervisió. L'existència
de referents excessivament genèrics i la manca de tipificació i
conseqüències concretes pel que fa a l'incomliment dels drets
dificulta en gran mesura el total desplegament de les activitats de
l'Oficina.

Així mateix, cal ressaltar que des de l'Oficina s'ha dut a
terme un procés de col•laboració contínua amb diferents
departaments de la Universitat de les Illes Balears, tot participant
en cursos i seminaris organitzats per la UIB, sobretot pel que fa a
la difusió de convenis internacionals i legislació nacional que té
a veure amb els drets del menor.

També s'ha portat a terme tot un seguit de
col•laboracions amb l'Escola de Policia Local de Palma,
preferentment cursos de formació, la temàtica central dels quals
era la qüestió legislativa i els drets de la infància.

Alhora, tota aquesta col•laboració també s'ha desenvolupat
dins del marc dels cursos de formació que es duen a terme dins del
CEP (Centre de Professors), tot partint de la base de la importància
cabdal que dins l'àmbit del professorat es coneguin, respectin i
difonguin els drets del menor.

A mes, a fi i efecte de dur a terme el recull de dades
necessàries per a l'elaboració del II Informe d'Espanya pel que fa a
l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de
la Infància, que es realitza en col•laboració amb el Ministeri de
Treball i Afers Socials, ens hem posat en contacte amb les diferents
administracions i entitats relacionades amb aquesta matèria. Així,
al mateix temps que recaptàvem les dades, es duia a terme la difusió
i conscienciació envers els Drets del menor, incitant-los a incloure
als seus registres de dades, elements relacionats amb la Convenció
dels drets de la infància.. 
 

Marratxí, 11 de setembre del 1998.
La Consellera de Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3711/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a creació d'un centre juvenil a Eivissa.
(BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).

L'any passat, el director general de Joventut es va
comprometre a dotar d'infraestructures el Consell de la Joventut
d'Eivissa i Formentera, i a hores d'ara ambdues parts estan
mantenint converses per tal que pugui ser factible.  
 

Palma, 16 de setembre del 1998.
La Conselleria de Presidència.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3806/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa als resultats de
l'execució del projecte Dalias III durant el 1997. (BOPIB núm. 171
d'11 de setembre del 1998).

Al llarg del 97 es desenvoluparen dos cursos de formació
en els períodes febrer-juliol i setembre-desembre amb una oferta
mitjana de 450 hores de formació a cadascun.

Del total d'alumnes que varen fer una sol•licitud al
programa Dalias III (la referència numèrica del títol és per l'objectiu
3 del Fons Social Europeu) dins l'any 1997, 141 cursaren amb
regularitat la formació.

Procedència de les sol•licituds de formació (% de cada sector de
procedència):
Any 1997
Protecció/Reforma: 58%
Serveis Socials: 40%
Educació: 2%

Distribució de les sol•licituds al programa per illes:
Any 1997
Mallorca: 181.
Menorca: 1.
Eivissa/Formentera
Totals: 182.
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Distribució dels alumnes que han cursat amb regularitat la
formació:
Any 1997
Mallorca: 141.
Menorca
Eivissa/Formentera
Totals: 141.

Tallers i empreses col•laboradores:
Any 1997
Mallorca: Tallers propis: 25; empreses col•laboradores: 26.
Menorca: Tallers propis; empreses col•laboradores: 1.
Eivissa/Formentera: Tallers propis; empreses col•laboradores.

Per a una major informació sobre aquest període ens
remetem a la pregunta amb número de registre 3576/98,
contestada el mes d'agost.

Total alumnes que han cursat amb regularitat l'any 1997: 141.
Total alumnes que han aconseguit contracte laboral: 29 (20,5%).

L'anterior informació té una vigència de data de juny del
1998. Però a l'octubre d'aquest període i dins les accions previstes
al projecte d'inserció laboral que conté el programa Dalias III, es
farà l'actualització de la situació laboral de tots els joves que han
passat per algun dels cursos de formació des dels seus inicis al
febrer del 97.

Tot i això, i després de veure l'evolució del programa, la
previsió de manteniment de llocs de feina el 1998 envolta el 22%
dels alumnes que han cursat amb regularitat, és a dir en xifres
absolutes, 31 alumnes que cursaren el 97, avui mantindrien el lloc
de feina.

Marratxí, 21 de setembre del 1998.
La consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3807/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a la previsió
i objectiu del Projecte Dalias III. (BOPIB núm. 171 d'11 de
setembre del 1998).

Per al 1999 està prevista la continuïtat del programa
Dalias III, amb una execució en la mateixa línia.

Es preveu una distribució aproximada de places segons
el següent: Menorca: 14%; Eivissa/Formentera: 14%; Mallorca:
72%.

L'estructura i els recursos en cada cas seran els adequats
a les demandes i necessitats detectades en la població beneficiària.

Marratxí, 21 de setembre del 1998.
La consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria Pilar Ferrer i Vanrell.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a òrgan de tramitació de les propostes de resolució

que puguin derivar-se del Pla autonòmic de drogues (RGE núm.
3130/98). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1998, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus, en
reunió de dia 30 de setembre d'enguany, acordà de debatre les
propostes de resolució que puguin derivar-se del Pla autonòmic de
drogues davant el Ple de la Cambra.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a tramitació pel procediment d'urgència per a la

Proposició no de llei RGE núm. 2912/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1998, atengué la petició formulada a l'escrit RGE
núm. 4156/98, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, en
conseqüència, acordà de col•locar la proposició no de llei de
referència, relativa a la candidatura de Vicenç Ferrer al Premi Nobel
de la pau (publicada al BOPIB núm. 158, de 27 de maig d'enguany),
al davant de totes les pendents del Grup Parlamentari esmentat.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre  del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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