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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de l'horabaixa de dia
6 d'octubre del 1998, s'aprovà la Llei de creació del Consell Balear
de Transports Terrestres i del Comitè Balear de Transport per
Carretera.

Palma, a 20 d'octubre del 1998
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
LLEI DE CREACIÓ DEL CONSELL BALEAR DE

TRANSPORTS TERRESTRES I DEL COMITÈ BALEAR
DEL TRANSPORT PER CARRETERA

Exposició de motius

El Decret, de 27 de juliol del 1981, del Consell General
Interinsular aprovà la creació de la Comissió de Transports de les
Illes Balears com a òrgan d'assessorament i consulta de
l'Administració preautonòmica, òrgan que continua desenvolupant
les funcions de col@laboració i treball entre l'Administració de les
Illes Balears i sectors relacionats amb l'activitat del transport
terrestre.

La Llei 16/1987, de 30 de juliol, de ordenación de los
transportes terrestres creà el Consejo Nacional de Transportes
Terrestres com a òrgan superior d'assessorament, consulta i debat
sectorial en relació amb assumptes que afectin el funcionament del
sistema de transports, i el Comité Nacional del Transporte por
Carretera, com a lloc de participació integrada de les empreses del
sector del transport en les actuacions públiques que els afectin de
manera general, que tenguin caràcter rellevant o que en suposin
una important incidència.

La llei present recull el sentir de diferents associacions
professionals de transportistes, favorable a la creació d'òrgans
anàlegs als creats per la legislació estatal, amb competències
similars, però referides a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Les Illes Balears tenen atribució per a això en virtut de
l'article 10.5 de l'Estatut d'Autonomia, que recull la competència
exclusiva, entre d'altres, en la matèria de transports terrestres.

Fins ara no hi ha hagut cap òrgan d'expressió i
participació integrada de les associacions professionals del sector
del transport per carretera i la Comissió de Transports de les Illes
Balears ha estat l'equivalent autonòmic del Consejo Nacional de
Transportes Terrestres, el qual s'ha d'actualitzar en l'estructura i
funcions i ha de ser substituït pel consell balear que la llei present
crea.

Capítol I. El Consell Balear de Transports Terrestres.

Article 1.

Es crea el Consell Balear de Transports Terrestres com a
òrgan superior d'assessorament, consulta i debat sectorial de
l'Administració de les Illes Balears en assumptes que afectin el
sistema de transports terrestres en el seu àmbit territorial.

Article 2.

L'estructura i forma de designació dels seus membres es
determinaran de manera reglamentària, i es podran establir seccions
o departaments diferenciats de passatgers i de mercaderies, i en tot
cas hi estaran representades les administracions de les Illes Balears
i de cada consell insular, les associacions professionals dels sectors
de transport per carretera i de les activitats auxiliars i
complementàries del transport, les empreses ferroviàries, els
treballadors d'empreses de transport, a través dels sindicats, les
cambres de comerç i les associacions de consumidors i usuaris.

Article 3.

1. Són funcions del Consell Balear de Transports Terrestres les
següents:

a) Emetre informes preceptius en aquells assumptes que
determini la legislació vigent i facultatius en qualsevol
altre cas.

b) Informar en els procediments d'elaboració de
disposicions normatives que afectin el sistema de
transports terrestres.

c) Informar en el procediment d'elaboració de plans de
transport que es refereixin o afectin algun mitjà terrestre.

d) Formular propostes a l'administració pública de
transports en relació amb l'ordenació dels transports
terrestres i la coordinació d'ells entre si o amb altres
maneres de transport, així com respecte de les activitats
auxiliars i complementàries del transport.

e) La resta que de manera reglamentària es determinin.

2. Els informes del Consell Balear de Transports Terrestres no seran
vinculants, excepte quan així ho estableixi la norma que els
exigeixi.

Capítol II. El Comitè Balear del Transport per Carretera.

Article 4.

1. Les associacions de transportistes per carretera i d'activitats
auxiliars i complementàries del transport legalment constituïdes,
que tenguin el seu domicili social a les Illes Balears, podran
col@laborar amb l'Administració en la realització de les funcions
públiques d'ordenació i millora del funcionament del sector en la
forma prevista en aquesta llei i en les seves normes de
desenvolupament.
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2. Per a l'exercici de la col@laboració a què fa referència el punt
anterior i per formar part, en tot cas, del Comitè Balear del
Transport per Carretera que crea la llei present, serà necessària
l'acreditació de la representativitat de les distintes associacions
professionals atenent el nombre i/o volum de les empreses
integrades, d'acord amb el que de manera reglamentària es
determini.

Les associacions professionals hauran, també, d'acreditar
de manera fefaent la seva personalitat jurídica.

Article 5.

1. Es crea el Comitè Balear del Transport per Carretera com a
entitat corporativa de base privada, dotada de personalitat jurídica
i integrada per les associacions professionals dels sectors del
transport per carretera i d'activitats auxiliars i complementàries del
transport amb implantació a les Illes Balears.

2. El Comitè Balear del Transport per Carretera, sense perjudici
de la col@laboració directa i de manera individualitzada de les
associacions amb l'Administració, serà el lloc d'expressió i
participació integrada del sector en aquelles actuacions públiques
que li afectin de manera general o que suposin una incidència
rellevant per a ell mateix.

Article 6.

1. El Comitè Balear del Transport per Carretera estarà format pels
representants de les associacions professionals que el
constitueixin.

L'estructura i la forma de designació dels seus membres
es determinaran de manera reglamentària, amb atenció a la
representativitat que acrediten les associacions professionals dels
diferents sectors, possibilitant que les posicions minoritàries siguin
recollides de manera suficient i puguin ser conegudes i ponderades
per l'Administració. Es podrà exigir un llindar mínim de
representativitat per formar part del comitè.

2. Es podran establir dins del Comitè Balear del Transport per
Carretera distintes seccions o departaments corresponents a
diferents classes d'activitats de transport o auxiliars i
complementàries d'aquest.

3. El Comitè Balear del Transport per Carretera aprovarà el seu
reglament d'organització i funcionament, que haurà de ser
autoritzat per l'Administració de les Illes Balears i ajustar-se a les
normes que reglamentàriament s'assenyalin.

Article 7.

Corresponen al Comitè Balear del Transport per
Carretera les funcions següents:

1. Emetre informes preceptius en els assumptes que determini la
legislació vigent i facultatius en qualsevol altre cas.

2. Informar en els procediments d'elaboració de disposicions que
afectin el sistema de transports terrestres.

3. Informar en el procediment d'elaboració de plans de transport
que es refereixin o afectin algun mitjà terrestre.

4. Formular propostes i consultes a l'administració pública en
matèria de transports terrestres i d'activitats auxiliars i
complementàries del transport.

5. La resta que es determinin reglamentàriament.

Disposició transitòria.

Fins que no es dugui a terme el desenvolupament
reglamentari previst a la llei present i no es constitueixi el Consell
Balear de Transports Terrestres, continuarà exercint les seves
funcions l'actual Comissió de Transports de les Illes Balears.

Disposició Final.

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

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

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

de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Interpel•lació RGE núm.
1248/98, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
ferroviària.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Francesc
Triay i Llopis.

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

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Eberhard Grosske i
Fiol del G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias del G.P. PSM-Entesa Nacionalista, i Hble Sr.
Joan Flaquer i Riutort del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Francesc
Triay i Joan Verger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 16 d'octubre de 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Interpel•lació RGE
núm. 2053/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a l'informe de Càritas i Sa Nostra sobre les bosses de
pobresa.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Pere Sampol
i Mas.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sra.
Consellera de Presidència.
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Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Joana Aina Vidal
i Burguera del G.P. Mixt, Hble. Sra. Margalida Thomàs i Andreu
del G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Damià
Pons i Pons del G.P. Socialista i l'Hble Sra. Margalida Ferrando i
Barceló del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Pere
Sampol i Rosa Estaràs.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 16 d'octubre de 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

matí de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4038/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a la caseta del port de
Fornells. (BOPIB 174 de 2 d'octubre  del 1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

matí de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4045/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'aportació del Govern als
concursos morfològics de bestiar vacum. (BOPIB 174 de 2
d'octubre  del 1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 4081/98,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM- Entesa Nacionalista, relativa als noms del personal que
treballa a les empreses públiques. (BOPIB 174 de 2 d'octubre  del
1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm. 4095/98,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a l'himne de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. (BOPIB 174 de 2 d'octubre  del 1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4135/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'increment en la venda de
productes de Balears en els països americans. (BOPIB 175 de 9
d'octubre  del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel president del
Govern de la Comunitat Autònoma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4129/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a les actuacions de la Conselleria
de Turisme per millorar la imatge d'algunes zones turístiques.
(BOPIB 175 de 9 d'octubre  del 1998).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4131/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la gestió del servei municipal
d'abastament d'aigua a Formentera. (BOPIB 175 de 9 d'octubre  del
1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel president del
Govern de la Comunitat Autònoma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4136/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa als andalusos i extremenys
que voten a la nostra comunitat autònoma. (BOPIB 175 de 9
d'octubre  del 1998).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel president del
Govern de la Comunitat Autònoma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, rebutjà l'Esmena a la
totalitat de devolucióRGE núm. 3932/98,  del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista al Projecte de llei RGE núm 1905/98, de
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, BOPIB
núm. 152 de 17 d'abril del 1998.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

de dia 6 d'octubre del 1998, rebutjà la Moció RGE núm. 2913/98, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa al transport públic. (BOPIB
núm. 158 de 27 de maig del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a alteració de l'ordre del dia corresponent al Ple

del matí de dia 6 d'octubre del 1998.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 6 d'octubre del 1998, el Grup Parlamentari Socialista
sol•licità l'alteració de l'ordre del dia en el sentit de retirar el quart
punt corresponent al debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de llei RGE núm. 5270/97, de creació del
Consell balear de transports terrestres i del Comitè balear del
transport per carretera (publicat en el BOPIB núm. 125, de 17
d'octubre del 1997). Aquesta alteració se sotmeté a votació i resultà
aprovada per 23 vots a favor, 21 en contra i cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



4912 BOPIB núm.178 - 23 d'octubre del 1998

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ajornament de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple, RGE núm. 4128/98.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 6 d'octubre del 1998, fou ajornada la pregunta de
referència, relativa als expedients sancionadors a allotjaments
turístics, presentada pel diputat Hble. Sr. Joan Marí i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista (BOPIB núm. 175, de 9 d'octubre del
1998), a causa de l'absència de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ajornament de la proposició no de llei RGE

núm. 3744/97.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, fou ajornada la proposició
no de llei de referència, relativa a la gestió dels imposts especials
per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt (BOPIB núm. 107, de 20 de juny del
1997).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a alteració de l'ordre del dia corresponent al Ple

de l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, el Grup Parlamentari
Popular sol•licità l'alteració de l'ordre del dia en el sentit
d'incorporar el debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de llei RGE núm. 5270/97, de creació del
Consell balear de transports terrestres i del Comitè balear del
transport per carretera (publicat en el BOPIB núm. 125, de 17
d'octubre del 1997). Aquesta alteració se sotmeté a votació i resultà
aprovada per 30 vots a favor, 26 en contra i cap abstenció.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Designació dels representants del Parlament en el Consell

Social de la Universitat de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 6 d'octubre del 1998, designà, per 48 vots a favor,
cap en contra i 9 abstencions, els Hbles. Srs. Joan Marí i Tur i
Andreu Crespí i Plaza, com a representants del Parlament de les Illes
Balears al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre del 1998,
procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm.
2835/98, relativa a determinació d'una tarifa telefònica plana
independent del temps d'accés a Internet, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

d'Espanya a adoptar les mesures necessàries per a l'establiment
d'una tarifa plana per a l'accés a Internet per part d'usuaris
residencials, petites i mitjanes empreses i centres educatius,
culturals i sanitaris".

Seu del Parlament, 14 d'octubre del 1998.
El President: 
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Maurici Rovira i de Alós.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre del
1998, procedí a debatre el text de la Proposició no de Llei RGE
núm. 1166/98, relativa a camp d'aprenentatge a Es Torretó, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears perquè elabori un projecte de viabilitat, que es
redactarà en el termini de sis mesos des de la data d'avui, el qual
permeti la recuperació i ús social o cultural de la finca Es Torretó,
en el terme municipal de Ciutadella de Menorca, que serà
d'aplicació durant l'any 1999".

Seu del Parlament, 14 d'octubre del 1998.
La Presidenta: 
Maria Carlota Alberola i Martínez.
El Secretari:
Joan Marí i Tur.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 d'octubre del 1998, rebutjà la Proposició
no de llei, RGE núm. 2767/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a agermanament amb la Comunitat Balear
(BOPIB núm. 147 de 6 de març del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre del
1998, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm. 4091/98, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a l'euro plural
(BOPIB núm. 174 de 2 d'octubre del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre del 1998, rebutjà la
Proposició no de llei, RGE núm. 3605/98, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a beques als estudiants
universitaris que han de cursar els estudis fora de la seva illa de
residència (BOPIB núm. 167 de 31 d'octubre del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de les preguntes amb sol•licitud de

resposta oral davant comissió RGE núms. 1320/98, 1321/98 i
1322/98.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del 1998, quedaren ajornades
les preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr. Diputat J.
Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relatives a Seprona, a serveis forestals i a desbrosses
de camins, respectivament (BOPIB núm. 147, de 6 de març del 1998),
en virtut de l'escrit RGE núm. 4158/98, mitjançant el qual s'informe
de la impossibilitat d'assistència de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral a la dita reunió.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ajornament de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant comissió RGE núms. 2248/98.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del 1998, quedà ajornada la
pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a empreses que fabriquen i comercialitzen "Per les de
Mallorca" (BOPIB núm. 153, de 24 d'abril del 1998), en virtut de
l'escrit RGE núm. 4166/98, presentat pel mateix diputat, on sol•licita
l'ajornament.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ajornament de les preguntes amb sol•licitud de

resposta oral davant comissió RGE núms. 656/98 i 1353/98.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del
1998, quedaren ajornades les preguntes de referència, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila i Barber i per l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relatives a ampliació de l'horari d'emissió
territorial de TVE i a assessorament dels tècnics de la Conselleria
de Presidència respectivament (BOPIB núm. 142, de 6 de febrer del
1998 i BOPIB núm. 147, de 6 de març del 1998), en virtut de l'escrit
RGE núm. 4159/98, mitjançant el qual s'informe de la impossibilitat
d'assistència de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència a la dita
reunió.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ajornament de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant comissió RGE núms. 2632/98.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del
1998, quedà ajornada la pregunta de referència, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a subvenció del
llibre "Mis memorias" (BOPIB núm. 155, de 8 de maig del 1998),
en virtut de l'escrit RGE núm. 4157/98, mitjançant el qual es
comunica la impossibilitat de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència
d'assistir a la dita reunió.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a retirada de les preguntes amb sol•licitud de

resposta oral davant comissió RGE núms. 2707/98 i 3376/98.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en reunió de dia 7 d'octubre del 1998, quedaren
retirades les preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relatives a implantació de l'educació
secundària de persones adultes a institut d'ensenyança secundària i
a manipulació dels centres d'educació permanent d'adults (BOPIBs
núms. 156, de 12 de maig del 1998 i 154, de 13 de juliol del 1998),
respectivament, a petició del seu autor.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4346/98, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 15 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4347/98, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 15 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4348/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern.  (Mesa de 15 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4349/98, del Grup Parlamentari Mixt, derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern.  (Mesa de 15
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4350/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern.  (Mesa de 15 d'octubre del 1998).

Palma, a 15 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 es preveu a l'article 169 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta les següents propostes de resolució, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
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1.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com a
pròpies les línies programàtiques, els continguts i els objectius
exposats pel Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en el seu discurs sobre l’acció política i de
govern.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de la Funció Pública i Interior del Govern Balear a emprendre les
mesures següents per tal de fer efectiva la política d’integració de
persones amb discapacitats:

Desenvolupar reglamentàriament, d’acord amb la
previsió que fa l’article 42.2 de la Llei 2/1989, de la funció
pública de la CAIB, de 22 de febrer, el sistema pel qual les
persones amb discapacitats poden accedir a prestar els seus serveis
en l’Administració Autonòmica.

Establir les mesures oportunes per tal d’afavorir
l’adequada preparació d’aquest col•lectiu per a l’accés a la funció
pública de la CAIB, mitjançant la impartició d’accions formatives,
directament o via conveni de col•laboració amb associacions i
entitats de persones discapacitades de l’àmbit territorial de la
CAIB.

Establir igualment, una reserva percentual per a aquest
col•lectiu de discapacitats en els procediments de selecció de
personal interí i de personal laboral amb caràcter temporal.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a augmentar el ventall de programes per a menors
infractors, les seves famílies i la seva relació amb l’entorn

4.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Sanitat i Consum perquè, mitjançant el SERBASA i d’acord
amb l’INSALUD posi en funcionament durant l’any 1999 una
Unitat de Tractament de les Anorèxies i Bulímies, tota vegada que
la demanda social emergent exigeix una resposta de les
institucions sanitàries per al tractament d’aquestes malalties.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè desenvolupi l’Estatut dels Consumidors i Usuaris
de les Illes Balears i potenciï les associacions de consumidors i
usuaris de la nostra Comunitat.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè potenciï l’arbitratge de Consum, i estableixi accions
encaminades a l’adhesió al sistema dels professionals i empresaris,
a fi de produir un notable increment en la Resolució de conflictes
entre consumidors i empresaris per via arbitral de consum.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a impulsar la creació del Consell Econòmic i Social i la
seva posada en marxa en aquesta legislatura.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear i en concret a la Conselleria de Treball i Formació, a dur a
terme accions formatives en matèria de seguretat laboral en els
centres escolars, de manera que els nostres joves s’incorporin al
mercat de treball amb una cultura de treball sense riscs.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear i en concret a la Conselleria de Treball i Formació a que es
comprometi a impulsar i cofinançar durant els anys 1998 i 1999
accions de formació professional ocupacional que tinguin com a
suport les noves metodologies de formació, com son la formació
a distancia amb visites tutoritzades, el teletreball i la teleformació.
El Govern Balear posarà especial interès en atendre les necessitats
formatives dels anomenats col•lectius amb discapacitats així com
realitzar accions que fomentin la igualtat d’oportunitats entre la
dona i l’home.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a iniciar els tràmits per posar en funcionament, al més aviat
possible, el I Pla de R+D (Recerca i Desenvolupament) i a fer un
esforç econòmic perquè la Comunitat Autònoma esdevingui
capdavantera en inversió en R+D en un termini màxim de 3 anys.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a millorar i potenciar la Formació Professional i l’Educació
Especial a les illes Balears. Insta a la redacció d’un Pla de Formació
que millori l’oferta actual de cicles formatius per adaptar-los a la
realitat econòmica i social de la Comunitat Autònoma, a la vegada
que es demana una atenció prioritària per l’Educació Especial
perquè es rebaixin al màxim les ràtios professor/alumne, que
converteixin la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la
comunitat amb la millor resposta per aquest col•lectiu d’alumnes.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a reforçar les converses amb l’Administració de l’Estat
perquè aconsegueixi més inversions a les illes Balears per
infraestructures i actuacions culturals. Insta el Govern Balear a
aconseguir més inversions pel Pla de Catedrals, per la remodelació,
ampliació i construcció de noves instal•lacions per biblioteques i
arxius, i completar la xarxa de museus d’Eivissa.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a potenciar els ensenyaments de règim especial: musical i
d’idiomes. Insta el Govern Balear perquè millori i ampliï l’actual
oferta d’ensenyança d’idiomes a la nostra Comunitat Autònoma i
perquè aprovi la normativa necessària per reorganitzar i
reestructurar els ensenyaments musicals en tots els àmbits: centres
escolars, escoles de música i conservatori. En aquest sentit, una
vegada feta aquesta reestructuració insta el Govern Balear perquè
iniciï els estudis que determinin la possibilitat de convertir l’actual
Conservatori Professional de Música i Dansa en Conservatori
Superior.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta  el Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi com
més aviat millor, a l’obertura al públic en general de la instal•lació
nàutica denominada Estació Naval de Sóller situada en el Port de
Sóller.(Mallorca)

15.-  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma perquè posi en marxa programes
d’actuació, l’objectiu dels quals sigui el foment del
desenvolupament d’actuacions en matèria d’estalvi i eficiència
energètics, i d’ús de les energies renovables, dotant-los
pressupostàriament de la manera més àmplia possible.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral redacti un projecte de Llei del sòl
de la Comunitat Autònoma que constitueixi un cos normatiu
complet, propi i autònom en matèria de legislació de sòl i
urbanisme; que reguli, a més, la totalitat d’aspectes que, com a
resultat de les sentencies del Tribunal Constitucional i del Tribunal
Suprem de 20.03.1997 i 25.06.1997 respectivament, i de la
promulgació de la Llei 6/1998, de 13.04.1998, sobre règim del sòl
i valoracions, han quedat subjectes a regulació per part de les
Comunitats Autònomes, i que incorpori, amb les modificacions que
es considerin escaients, la regulació parcial que, en aquesta matèria,
ja s’ha promulgat pel Parlament i el Govern de les Illes Balears.
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17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral efectuï el seguiment de les obres
de la planta dessaladora d’aigua de mar de la badia de Palma, que
actualment executa el Ministeri de Medi Ambient, a fi que es
compleixi el calendari previst i les citades obres entrin en
funcionament abans de l’estiu de 1999.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació perquè en el transcurs de l’exercici de 1999 s’iniciï
l’execució del projecte de conducció d’aigua de sa Costera-Sóller
a la badia de Palma.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè mitjançant de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral es dirigeixi al Govern de la Nació
per tal que s’habilitin els recursos econòmics necessaris per
aconseguir un millor aprofitament de les dessaladores d’Eivissa
capital i Sant Antoni de Portmany, mitjançant la construcció
d’artèries generals de conducció i interconnexió entre ambdues, a
fi de garantir el proveïment d’aigua de qualitat en alta a la totalitat
de poblacions d’Eivissa.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè faci totes les gestions necessàries davant el
Ministeri de Medi Ambient perquè s’iniciïn a l’exercici de 1999
les obres de l’estació depuradora de Llucmajor i la reforma de les
estacions de Palma I i Palma II, declarades d’Interès General i
previstes en el Plan Nacional de Saneamiento i Depuración de
Aguas Residuales Urbanas.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el termini de tres mesos finalitzi el Pla Hidrològic de les
Illes Balears i el trameti a l’Administració Central perquè sigui
aprovat definitivament.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a concloure la redacció de les Directrius d’Ordenació
Territorial dins l’any 1998 i a proposar al Parlament de les Illes
Balears la seva aprovació al principi de l’any 1999.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a delimitar de forma precisa les Àrees d’Especial Protecció
definides a la Llei 1/1991, sobre la Cartografia Digitalitzada de la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral a
escala 1/5000.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a delimitar igualment amb la mateixa precisió els alzinars
que segons l’esmentada Llei constitueixen Àrees Naturals
d’Especial Interès (ANEI) d’alt nivell de protecció.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a estudiar la conveniència i viabilitat de
crear un Institut Balear de Cartografia i Informació Territorial.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a impulsar i executar la restauració i
adequació de l’abocador de residus municipal de Formentera, de
comú acord amb l’Ajuntament.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a ampliar la xarxa actualment existent de
les estacions automàtiques de mesura de la contaminació
atmosfèrica.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a instal•lar un sistema de gestió de dades
de qualitat de l’aire per tal de facilitar l’accés a la informació a tots
els ciutadans.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè s’aprovi el més evita possible el Pla Director de
Carreteres.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè es realitzin la prolongació de la línia fèrria de Sa
Pobla-Alcúdia per completar l’eix Palma-Alcúdia davant la
demanda social pel tema del transport col•lectiu.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï l’ampliació de la carretera Palma-Universitat
durant l’any 1999.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Nació i el Govern Balear perquè signin el Conveni que permeti
l’aplicació immediata del Pla Balear de l'habitatge que faciliti
l’accés a aquest per part dels col•lectius menys dotats.

33.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè iniciï la carretera Palma-Hospital Palma 2 durant
1999 a l’objecte d’evitar el col•lapse de l’actual xarxa viària, que
suposaria la inauguració d’aquest centre hospitalari sense la nova
via d’accés.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a fomentar una política de formació en el sector d’hostalera
mitjançant l’Escola d’Hoteleria destinada preferentment a formació
contínua i formació especialitzada.

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a la finalització de l’actual Pla de Modernització de l’Oferta
d’Allotjaments Turístics així com a oferir una solució definitiva
sobre aquells allotjaments que no hagin complit amb aquest Pla de
Modernització.

36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a profunditzar en la promoció i suport d’esdeveniments
culturals i esportius com elements fonamentals de la política de
desestacionalització de Balears com destí turístic. 

37.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear perquè dins la present legislatura, impulsi els traspassos als
Consells Insulars de les competències de agricultura, cambres
agràries, artesania i espectacles.

38.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a destinar el 0’7 % dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma a les polítiques de cooperació i
desenvolupament als països del sud
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39.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a continuar impulsant i potenciant les polítiques i
actuacions dirigides a prevenir i eradicar la violència domèstica

40.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a continuar desenvolupant una política integral cap el
col•lectiu de persones amb discapacitat que promogui l’efectiva
integració social, així com l’adequada assistència a totes aquelles
persones portadores de disminucions físiques, psíquiques i
sensorials

41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a continuar desenvolupant una efectiva coordinació del
serveis socials a l’àmbit de la Comunitat Autònoma per assegurar
la igualtat de drets dels ciutadans a la vegada que no es creïn
diferències territorials.

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a continuar desenvolupant totes aquelles
actuacions que conté en el Pla integral d’atenció a les persones
majors per tal de proveir dels recursos adequats les distintes
necessitats que plantegen les persones majors tant a l’àmbit de
participació com de promoció social, habitatge, suport de famílies,
provisió de recursos residencials i millora de la seva qualitat de
vida .

43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma al desenvolupament d’un Pla integral de
lluita contra l’exclusió social i la pobresa.

44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar un Pla de Formació del Voluntariat.

45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a elaborar el Pla Jove.

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per
a la possible adquisició de bens immobles o finques rústiques de
possible interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear perquè en compliment i execució del II Pla d’Igualtat
d’Oportunitats per a les Dones (1996-1999), desenvolupi i dugui
a terme polítiques, programes i actuacions que fomentin i
promoguin la igualtat d’oportunitats, per tal d’aconseguir la
integració real i efectiva de les dones a tots els àmbits de la
societat i, eliminant totes les formes de discriminació.

48.- El Parlament de les Illes Balears valora
positivament els objectius assolits pel Govern Balear en el
reconeixement del concepte d’insularitat en el tractat
d’Amsterdam i el seu paper decisiu en l’elaboració de l’anomenat
“Informe Viola” presentat al Parlament Europeu i l’insta a que
prossegueix en els esforços de cooperació amb altres regions
insulars europees, a fi d’aconseguir un major grau de reflexió
conjunta en el coneixement del concepte de la insularitat i una
acció coordinada per a poder difondre les peculiaritats dels ens
insulars davant les institucions de la Unió Europea amb la finalitat
que la legislació emanada d’aquestes institucions contempli
efectivament un reconeixement de tals peculiaritats.

49.- El Parlament de les Illes Balears estima encertades les
actuacions dutes a terme pel Govern Balear en el marc de l’acord de
cooperació IMEDOC i l’insta a establir els contactes necessaris per
estructurar una cooperació interinsular de major abast a tota l’àrea
mediterrània sense perjudici de mantenir com a nucli de cooperació
l’esmentat Acord.

50.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear en el marc de la Llei de Regim Especial de les Illes Balears
i del conjunt dels articles 19 i 20 a estudiar i en el seu cas subscriure
els convenis d’execució d’obres sobre la infraestructura necessària
que permeti reutilitzar l’aigua depurada per l’ús agrícola en benefici
i estalvi d’aigua pura que es destinaria al consum humà.

51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de Règim Especial de les Illes Balears
i del conjunt del seu articulat a desenvolupar una política pesquera
tendint a l’ordenació del sector que permeti un millor aprofitament
de l’esforç pesquer. Si fos el cas, mitjançant la negociació oberta
amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el marc
competencial de l’Administració de l’Estat.

52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear, en el marc de la Llei de insularitat, a desenvolupar una
política activa, en coordinació amb el Ministeri d’Indústria i Energia
del Govern de la Nació, que tendeixi a garantir tant una estabilitat
en els preus dels combustibles (líquids o gasosos) així com un preu
pròxim a la mesura dels esmentats carburants en la península, tot
això en el marc de la lliure competència.

53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política activa a favor de la diversificació
dels productes agraris que permetin una major rendibilitat a
l’agricultor, així com el foment a l’exportació (tant a la península
com a l’estranger) dels productes agroalimentaris autòctons de les
Illes Balears.

54.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a incrementar la política que afavoreix l’expansió dels
productes industrials de les illes Balears, posant en marxa
plataformes d’actuacions que permetin un contacte més fluït dels
nostres empresaris amb el comerç exterior.

55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política concreta en matèria de comerç
que permeti un millor desenvolupament dels Centres Comercials
dels nuclis de població, així com la recerca d’uns estàndards de
qualitat en el comerç minorista.

56.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a desenvolupar una política de promoció de productes de
Balears (inicialment agroalimentaris) mitjançant el petit i mitjà
comerç. A tal efecte es promouran els establiments col•laboradors
en la comercialització dels productes autòctons.

57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a que dins la política de protecció dels recursos pesquers es
declari una reserva marina per a cada illa, consensuada amb el
sector pesquer i amb criteris estrictament biològics.

58.-El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
Balear a que en el marc del desenvolupament de la Llei de Règim
Especial de les Illes Balears s’atenguin especialment a la subvenció
en el transport de productes industrials que encareixen la quota de
producció de les indústries.

Palma, a 14 d'octubre del 1998.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les següents propostes de
resolució, derivades del debat general sobre l'orientació política
general del Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears, constata i reprova
la mancança de diàleg i d’acord institucional per part del Govern
de la Comunitat Autònoma, que ha estat incapaç de revisar el
finançament definitiu per a les competències transferides als
consells insulars; de crear els fons de compensació interinsular i
el fons de cooperació municipal; de fer definitiu el finançament
que, ara via conveni, manté amb els consells insulars de manera
desigual i voluntària i de reconèixer als consells insulars com
òrgans insulars de govern amb competència plena sobre les
matèries  transferides.

      El Parlament de les Illes Balears, manifesta la seva
preocupació i el seu rebuig a la intenció del Govern d’alterar el
contingut competencial dels consells insulars en matèria
d’urbanisme, al marge del procediment previst a la Disposició
Transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia.

2.- El Parlament de les Illes Balears, constata amb
preocupació les conseqüències negatives de la desídia del Govern
en tramitar i aprovar les Directrius d’Ordenació Territorial, que
onze anys després d’aprovada la Llei d’Ordenació Territorial,
encara no han estat presentades al Parlament. La carència de
l’instrument d’ordenació territorial més important previst al nostre
ordenament ha produït efectes tan negatius sobre el territori de les
illes, sobre els recursos, sobre la qualitat de vida dels ciutadans i
dels visitants i sobre la pròpia sostenibilitat del nostre model, que
només mesures urgents i extraordinàries poden mirar de
minimitzar.

3.- El Parlament de les Illes Balears, commina el Govern
a prendre mesures cautelars eficaces, que garanteixin una
moratòria sobre els projectes urbanístics no aprovats
definitivament, a introduir al text de les Directrius, mesures
transitòries que garanteixin la permanència de la moratòria mentre
es tramiten i entren en vigor els Plans Territorials Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a garantir el
protagonisme dels Consells Insulars en aquest desplegament de les
Directrius i a modificar amb urgència la Llei de sòl rústic de les
Illes Balears, per tal d’evitar la seva parcel.lació sistemàtica

4. El Parlament de les Illes Balears, constata i rebutja la
inacció del Govern i la greu manca de decisions en qüestions que
resulten conflictives social o territorialment i en particular :

Pla Energètic
Traçat de la via ràpida Palma-Manacor
Ordenació del transport públic
Planificació hidràulica
Pacte per a l’ocupació

Garantir un serveis de transport aeri suficients, en qualitat
i freqüència.

Plans sanitaris.
Desenvolupament i finançament del Pla de Seguretat i

Protecció Civil.
Pla d’atenció a la infància en risc.
Pla de Pedreres.
Pla d’immigració.
Pla d’acció contra la violència domèstica.

5.-  El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de
la Comunitat a  presentar de forma immediata al Parlament els
projectes de Llei, per crear el Consell Econòmic i Social  i
l’Agència Pública d’Ocupació com instruments bàsics per resoldre,
en un entorn de diàleg social, els problemes estructurals del nostre
mercat de treball.

El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a
presentar propostes amb caràcter d’urgència:

5.1. De modificació de la normativa sobre percepcions per
atur dels treballadors fixos discontinus, inclosos els drets de
jubilació per millorar la seva cobertura.

 5.2. D’incentivació de reduccions de jornada amb creació
de nous llocs de feina.

 5.3. Per incentivar la conversió de llocs de feina fixos
discontinus o temporals en fixos.

6.- El Parlament de les Illes Balears, constata que a les
zones turístiques de les nostres illes, a pesar del decret 106/93 de 30
de setembre, sobre suspensió i caducitat d’autoritzacions prèvies per
construccions, obres i instal•lacions de les empreses, activitats
turístiques, els POOTS i la llei de moratòria turística, se continuen
construint noves places hoteleres i residencials que finalment se
converteixen en turístiques

7.- El Parlament de les Illes Balears, atès l’encariment del
preus de l'habitatge a la nostra comunitat i la manca de sòl públic
per a la construcció d'habitatges de protecció oficial, insta el Govern
a complir el manat parlamentari d’executar un pla de sòl públic,
amb l’objectiu prioritari de construcció d'habitatges de protecció
oficial.

8.- El Parlament de les Illes Balears constata i denúncia
que a dia d’avui hi ha poblacions de la Comunitat Autònoma que no
tenen garantit el subministrament d’aigua potable de qualitat i que
el Govern Balear ha estat incapaç de crear les infraestructures de
subministrament en alta d’aigua potable, que garanteixi el
proveïment d’aigua en igualtat de qualitat i preu per a tots els
ciutadans  de la Comunitat Autònoma.

9.-El Parlament de les Illes Balears constata
l’incompliment per part del Govern dels seus compromisos:

9.1. En presentar un pla integral de la formació
professional on hi figurin totes les especialitats necessàries, tant de
formació inicial, formació professional regulada continuada, per
atendre les necessitats dels sectors econòmics de les Illes.
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9.2. En presentar el mapa escolar de les Illes Balears, on
hi hauran de figurar tots els centres educatius existents o prevists,
sostinguts amb fons públics amb indicació dels seus nivells i
especialitat que son necessaris per atendre les necessitats
educatives formatives de la nostra Comunitat.

9.3. En presentar un llibre blanc sobre l’educació
universitària a les Illes Balears.

10.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern a
dirigir-se al Govern de l’Estat per a que, la finançació del nou
hospital d’Inca, sigui assumit íntegrament pel Govern Central.

11.- El Parlament de les Illes Balears, lamenta que,
malgrat els anuncis de  plans milionaris per a la igualtat
d’oportunitat de les dones a la nostra comunitat autònoma, el
Govern no participi en el finançament de cases d’acollida, ni en el
seu ràpid i fàcil accés a l'habitatge.

Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta les següents
propostes de resolució, derivades del debat general sobre
l'orientació política general del Govern.

1.- El  Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar en 900 milions de pessetes el Pla de lluita contra la pobresa
en el pressuposts del 1999.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i aprovar abans del maig del 1999 un pla de lluita contra
la violència domèstica, des d'una perspectiva interdepartamental,
implicant les conselleries de Treball, Educació, Sanitat i
Presidència,

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar el 0'7% efectiu dels pressuposts del 1999 de la Comunitat
Autònoma d'ajuda al Tercer Món.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
tramitar els projectes de llei de transferències als consells insulars
en matèria d'agricultura, cambres agràries i artesania, sense que
aquests projectes suposin un increment o una duplicitat de les
administracions que gestionen el mateix servei.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
allargar el període d'execució de les obres del Pla Mirall dins l'any
2002 i que permeti als ajuntaments substituir obres d'embelliment
per obres d'infraestructures bàsiques.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
acorda iniciar de manera immediata una comissió no permanent
d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Pla director sectorial de residus sòlids de l'illa de
Mallorca dins el mes de novembre.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear en el termini d'un mes una comissió d'estudi amb el seu
corresponent calendari de reunions, que tengui com a objectiu
avaluar el grau d'eficàcia de l'ensenyament de i en llengua catalana
en la perspectiva del compliment del manament de la Llei de
normalització lingüística, que diu que els escolars en acabar els seus
estudis obligatoris han de tenir un coneixement oral i escrit de la
nostra llengua pròpia.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
presentar cap iniciativa que limiti les competències urbanístiques
dels consells insulars.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
agilitar les gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per
obtenir a curt termini el traspàs de totes les competències pendents
i completar això el marc competencial establert per l'Estatut.

11.- El Parlament de les Illes Balears declara que de
l'oficialitat del català han de derivar les mateixes conseqüències
jurídiques que de l'oficialitat del castellà.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini màxim de sis mesos un pla d'inversions per
a infraestructures viàries locals en els propers quatre anys.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
intensificar i millorar l'eficàcia dels programes de lluita contra la
pobresa i l'exclusió social per garantir la dignitat de les persones i
la qualitat de vida.

14.- El Parlament de les Illes Balears acorda la creació
d'una comissió no permanent per a l'estudi de les dotacions
econòmiques de les transferències competencials a la Comunitat
Autònoma durant aquesta legislatura i, si n'és el cas, exigir la seva
revisió.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar actuacions que propiciïn l'estabilitat laboral.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
garanteixi que la construcció dels nous hospitals no suposi la
reducció de llits públics existents per a malalts aguts.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'estat a incrementar els recursos humans i econòmics del Tribunal
de Justícia de les Illes Balears a fi d'eliminar la situació de col•lapse
en què es troben.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en aquest període de sessions es presenti la llei general turística.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar les decisions necessàries per tal de creat una oferta d'estudis
musicals de nivell superior al Conservatori de les Illes Balears.

El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta les següents propostes de resolució, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.
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1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a regular, en el termini de tres mesos, el
soterrament de les noves línies elèctriques d'alta tensió així com
el soterrament progressiu de les ja existents, especialment a les
àrees afectades per la Len.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a decretar una moratòria urbanística que
contempli la suspensió de les tramitacions urbanístiques dels
ajuntaments i dels consells insulars, dels instruments de
planejament (aprovació de plans parcials i de projectes
d'urbanització) respecte dels sòls urbanitzables i aptes per
urbanitzar d'ús turístic, residencial i mixt.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que presenti durant aquest període de
sessions a aquest parlament, un projecte de llei general del turisme
en el qual per crear una nova plaça turística, se n'hagin d'eliminar
dues d'obsoletes, sense excepcions i que aquestes places hagin de
complir amb indicadors ambientals sostenibles en matèria
d'energia, aigua, així com l'adaptació al paisatge peculiar.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar, abans de tres mesos, el Pla
energètic de les Illes Balears.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a presentar abans de tres mesos un Pla
regional del clima, en els termes aprovats en aquesta cambra el 12
de novembre del 1996, a fi de reduir les emissions de CO2 i altres
gasos hivernacle un 20%.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incrementar, en un termini de tres
mesos, el nombre de places en residències per a les persones
majors a les Pitiüses.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació d'una xarxa de reserves
marines al litoral de la Comunitat Autònoma, abans de la
finalització d'aquesta legislatura.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a posar tots els mitjans al seu abast per tal
de prohibir, per motius ecològics i econòmics, l'extracció d'arena
del fons marí per a la regeneració artificial de platges, fent menció
especial a l'extracció que es pretén fer de 5 milions de metres
cúbics a la zona de sa Talaia, a la costa nord-est de l'illa d'Eivissa.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a incloure una partida del 0'7% del total
dels pressuposts del 1999, destinada al finançament de projectes
a països en vies de desenvolupament, i aquests fons impliquin la
cogestió amb ONGs de prestigi.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a no crear carreteres de nou traçat, fent un
manteniment efectiu de l'actual xarxa viària, fent-les més segures,
amb la deguda senyalització i respectant el medi ambient i el
paisatge.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a renunciar a la construcció de projectes
prevists com l'autopista de Llevant o l'autovia Eivissa-aeroport, fent
una millora i adequació de les carreteres ja existents.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a protegir els drets socials de la immigració
del sud, a base d'un programa regional d'integració cultural que
afecti les escoles, l'habitatge, la feina i la sanitat i que impedeixi la
deportació policial massiva d'immigrants.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a posar en marxa en el termini de tres
mesos, un pla d'ocupació juvenil.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a la creació d'un institut balear de consum
amb delegacions a totes les illes i a poblacions superiors a 25.000
habitants de caràcter tècnic i independent.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a descartar les incineradores o ampliacions
d'aquestes com a base del nou Pla de residus i a promoure una
legislació que encoratgi l'estalvi i la reutilització de residus amb
indústria local.

Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta les següents propostes de resolució, derivades del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.

16.- El Parlament de les Illes Balears lamenta
profundament la manca de compliment per part del Govern de la
Comunitat Autònoma de les resolucions aprovades pel Ple de la
Cambra en el debat general sobre l'acció política i de govern de
l'any passat.

17.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat d'establir un acord fiscal bilateral amb l'Estat que trenqui
amb el dèficit fiscal històric que pateixen les Illes i estableixi la
capacitat de gestió per a la Comunitat Autònoma de tots els recursos
fiscals produïts a les Illes Balears, des del compromís d'atendre la
despesa comuna de funcionament de l'Estat i mantenir els
mecanismes de solidaritat amb les comunitats autònomes menys
desenvolupades.

18.- El Parlament de les Illes Balears reafirma la seva
ferma voluntat de no renunciar a un règim especial per a les Illes
Balears que inclogui, com a mínim, els aspectes econòmics i fiscals
que contemplava la proposta de Llei de règim econòmic i fiscal
especial per a les Illes Balears, aprovada pel Parlament de les Illes
Balears el 1995.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma per tal que iniciï la negociació amb l'Estat
de la revisió del finançament de la Universitat de les Illes Balears
per tal d'arribar a un finançament per alumne igual al finançament
per alumne universitari a l'Estat.
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20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'estat per tal que habilitin
partides pressupostàries per tal de completar les instal•lacions
docents de la Universitat de les Illes Balears que facin possible
l'ampliació d'estudis universitaris.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma i el Govern de l'Estat per tal que iniciïn
les negociacions per al traspàs de competències d'Insalud i
Seguretat Social, incloent-hi en tot cas la gestió del seu règim
econòmic.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma per tal que iniciï converses amb el sector
sanitari de les Illes, públic i privat, per tal de valorar les
possibilitats d'establir un sistema sanitari propi que compti amb
tots els recursos existents a les Illes, i garantir una sanitat de
qualitat per als ciutadans.

23.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la situació
en què es troben pensionistes, jubilats, vidus i vídues i disminuïts,
amb pensions mitjanes inferiors a les pensions mitjanes de l'Estat,
i sol•licita del Govern de la Comunitat Autònoma i del Govern de
l'Estat mesures per a l'homologació de les pensions inferiors a la
mitjana estatal.

24.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la poca
atenció de les polítiques del Govern de la Comunitat Autònoma
cap al sector agrari i ramader, i insta el Govern per tal d'iniciar
una autèntica política d'anivellació de les rendes agràries i un pla
de transferència de recursos econòmics que facin possible la
viabilitat econòmica de la pagesia.

25.- El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca
de criteris i objectius del Govern en matèria de política territorial.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma per tal que presenti al Parlament, en un
termini no superior a tres mesos, el Pla de Carreteres, el Pla
Hidrològic i el Pla Energètic de les Illes Balears.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament, en el termini d'un mes, el projecte de
llei general de turisme.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que respecti al màxim les actuacions i el marc competencial de
les institucions de la Comunitat Autònoma pel que fa a ordenació
del territori i urbanisme.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per
tal que presenti al Parlament les Directrius d'Ordenació Territorial
en el termini de dos mesos.

30.- El Parlament de les Illes Balears reafirma el
compromís de les institucions democràtiques de la Comunitat
Autònoma en la defensa de la llibertat, la igualtat i la justícia, com
a drets irrenunciables de tots els ciutadans de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i rebutja les afirmacions que
posen en dubte la protecció i el respecte de les institucions de la
Comunitat Autònoma en aquests drets fonamentals i essencials.

Palma, a 14 d'octubre del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que es preveu a l'article 169 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta les següents propostes de
resolució, derivades del debat general sobre l'orientació política
general del Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears, fent-se ressò del
debat reobert sobre la vertebració de l'Estat espanyol i davant
l'esgotament del model de l'Estat Autonòmic, demostrat en el
Projecte de Llei de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, actualment en tràmit al Congrés dels Diputats, es pronuncia
per la reforma de la Constitució Espanyola perquè aquesta pugui
donar cabuda al dret d'autodeterminació dels pobles, en l'horitzó
d'un estat fonamentat en la sobirania de les parts i en la solidaritat.

2.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la política
del Govern balear, contrària al compliment de la Llei de consells
insulars pel que fa a la revisió de les dotacions econòmiques en què
han estat atribuïdes les competències i la promulgació d'una llei de
finançament definitiu dels consells insulars i de creació d'un fons de
compensació interinsular per a corregir els desequilibris existents al
conjunt de les Illes Balears.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata i denuncia
l'incompliment, per part del Govern balear, de la Llei
d'incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'incompliment
exagerat del termini establert en la Llei per a l'aprovació dels
reglaments que la desenvolupen.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d'ençà la declaració de Menorca com a
Reserva de la Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d'infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del territori,
adquisició de patrimoni natural, etcètera, requerint per a aquestes el
dictamen favorable del Consell General del Consorci "Menorca,
Reserva de la Biosfera".

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar els 450 milions de pessetes inicialment destinats a la
compra de patrimoni natural a l'illa de Menorca, després que el
concurs hagi estat declarat desert, a l'expropiació dels camins
d'accés a les platges que es demostri que són de titularitat privada.

6.- El Parlament de les Illes Balears, vista la desigualtat
existent quant a adquisició de patrimoni, insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, en els pressuposts generals de 1999, de partida
pressupostària suficient per a l'adquisició de patrimoni natural a
l'illa de Menorca i per iniciar l'adquisició dels monument declarats
BIC, del Castell de Santa Àgueda (Ferreries) i Conjunt Sant Diego-
Pati de sa Lluna (Alaior).

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació
del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona amb participació de
representants dels grups parlamentaris i d'agents socials,
organitzacions socials i organitzacions de dones.
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8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a presentar durant aquest període de sessions,
sengles projectes de llei de la música i de l'educació permanent de
les persones adultes, que es revelen com a àmbits d'actuació
abandonats en la política educativa del Govern balear.

9.- El Parlament de les Illes Balears constata la
insuficiència de la dotació econòmica amb què van ser acceptades
les competències en matèria d'universitat i insta el Govern de les
Illes Balears a establir un finançament plurianual de la Universitat
al qual es dediqui almenys la quantitat corresponent a la mitjana
espanyola de dedicació del PIB al finançament universitari.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a presentar en aquest període de sessions el Pla
integral de joventut de les Illes Balears, en compliment del que
aprovà el Parlament de les Illes Balears a 1996. Així mateix l'insta
a presentar un projecte de llei d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de joventut.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a ampliar les línies d'ajuts del Pla d'habitatges estatal en el
sentit de posar a disposició en règim de lloguer habitatges adients
per a famílies monoparentals i perceptors de la RMI -salari social-
a les tres illes.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
obrir una línia d'ajuts o préstecs a famílies que pateixen
desnonaments forçosos de l'habitatge familiar, per solucionar
l'emergència.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment de la normativa autonòmica sobre eliminació de
barreres arquitectòniques a totes les conselleries i dependències
del Govern i a les seves empreses públiques.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear que, a través de l'Ibas, obri una línia d'ajut per a totes les
famílies amb ingressos inferiors a dues vegades el salari mínim,
per al finançament d'aquelles medecines incloses al llistat del
decret anomenat popularment "medicamentazo".

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convenir amb els ajuntaments afectats de les Illes el finançament
d'instal•lacions adequades per a l'assentament dels treballadors i
treballadores temporers i les seves famílies.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar un pla d'ocupació consensuat amb els agents socials,
abans de l'aprovació dels pressuposts de l'any 1999.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adoptar les mesures legislatives necessàries per evitar noves
urbanitzacions de caràcter eminentment turístic o aquelles
residencials o turístiques que generin nous nuclis de població.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar a la baixa les previsions dels plans directors de pedreres,
carreteres i ports esportius.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar la Llei de sòl rústic per tal de limitar la construcció de
noves residències a usos agrícoles o ramaders.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
aplicar a les Illes Balears una política de residus que prioritzi la
recollida selectiva, el compostatge i el reciclatge i que contempli
l'abocament controlat dels rebuigs inerts resultants d'aquests procés.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
en la seva política de carreteres s'eliminin aquelles actuacions
agressives com el projectes de l'autopista de Llevant a Mallorca o
el projecte de desdoblament del segon cinturó a Eivissa.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reclamar del Govern de l'Estat les competències relatives a la
prestació social substitutòria.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Consell Econòmic i Social.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació del Servei Balear d'Ocupació.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure dins els pressuposts generals de la CAIB del 1999 el 0,7%
del total dels pressuposts per a cooperació i solidaritat amb
l'anomenat Tercer Món.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de salut que
permeti donar resposta d'una manera global a les necessitats
sanitàries a les nostres illes.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla d'atenció
a l'immigrant que permeti donar resposta d'una manera operativa a
les necessitats del sector a les nostres illes.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar, en un termini no superior a tres mesos, un pla de pobresa
i exclusió social que permeti donar resposta d'una manera operativa
a les necessitats de la població de les nostres illes.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dotar de contingut a la Mesa del diàleg social convertint-la en una
eina útil per al seguiment del Pacte per l'ocupació i per al seguiment
de polítiques sectorials i socials que puguin millorar les condicions
de vida dels treballadors i treballadores de la nostra comunitat.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar dins l'oferta d'ocupació pública anunciada pel president
totes les vacants existents dins l'Administració autonòmica, amb
criteris de transparència i igualtat d'oportunitats.

Palma, a 14 d'octubre del 1998.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4361/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associació de ciutadans europeus. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4362/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni creació associació ciutadans europeus. (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4401/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
quantia de producció lletera períodes 96/97 i 97/98. (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4402/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tràmits administratius per a transferències de quotes lleteres. (Mesa
de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4403/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'inversió per a l'adaptacióp de les explotacions ramaderes a la
normativa. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4404/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora de les estructures i la modernització de les explotacions.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4405/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar
ajudes per a la compra de quota lletera. (Mesa de 21 d'octubre del
1998).

 RGE núm. 4406/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
jubilació anticipada i incorporació als ramaders. (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4407/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millorar formació i informació als ramaders. (Mesa de 21 d'octubre
del 1998).

 RGE núm. 4408/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes per a la millora de l'hàbitat i la qualitat de vida i de treball
dels ramaders. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4409/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes per al foment de l'associacionisme. (Mesa de 21 d'octubre
del 1998).

 RGE núm. 4410/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fomentar el servei de gestió tècnica d'explotacions i del control
lleter. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4411/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
genètica del ramat. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4412/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fomentar la
sanitat del vacum. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4413/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de
control d'entrada d'animals vius, en canal i lluita contra el frau.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4414/98, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comercialització aprofundint en l'obertura de nous mercats. (Mesa de
21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4417/98, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica del Consell Insular en matèria de vigilància
aèria a les campanyes d'incendis. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4420/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre Govern i Fundació d'ajuda contra la drogaaddicció.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4421/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Presidència en el compliment dels
objectius del II Pla d'oportunitats de la dona. (Mesa de 21 d'octubre
del 1998).

 RGE núm. 4422/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Foment en el compliment dels
objectius del II Pla d'oportunitats de la dona. (Mesa de 21 d'octubre
del 1998).

 RGE núm. 4423/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Funció Pública i Interior en el
compliment dels objectius del II Pla d'oportunitats de la dona. (Mesa
de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4424/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de Sanitat i Consum en el compliment
dels objectius del II Pla d'oportunitats de la dona. (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4425/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria de d'Agricultura, Comerç i Indústria
en el compliment dels objectius del II Pla d'oportunitats de la dona.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4426/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports en el
compliment dels objectius del II Pla d'oportunitats de la dona. (Mesa
de 21 d'octubre del 1998).
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 RGE núm. 4427/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de Turisme en el
compliment dels objectius del II Pla d'oportunitats de la dona.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4428/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria d'Economia i Hisenda en
el compliment dels objectius del II Pla d'oportunitats de la dona.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4429/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral en el compliment dels objectius del
II Pla d'oportunitats de la dona. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4430/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de la Conselleria de Treball i Formació en
el compliment dels objectius del II Pla d'oportunitats de la dona.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4431/98, de l'Hble. Sra. Diputada Miquel
Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
d'adhesió al "Sistema Español de Farmacovigilancia". (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4432/98, de l'Hble. Sra. Diputada Miquel
Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients sancionadors als menjadors col•lectius. (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4433/98, de l'Hble. Sra. Diputada Miquel
Gascon i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions a menjadors col•lectius. (Mesa de 21 d'octubre del
1998).

Palma, a 21 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Es troba registrada l'Assocació de Ciutadans Europeus?
En quina data es va registrar? Qui és el representant legal de
l'esmentada associació?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

El propassat mes de juny, la Conselleria de Presidència
signà un conveni de col•laboració amb el Consell Insular de
Menorca per a "la creació d'una oficina d'informació als ciutadans
europeus".

La clàusula tercera de l'esmentat conveni diu que la
Conselleria de Presidència pagarà al Consell Insular de Menorca,
pel període de juny a desembre, 1.050.000 pessetes.

La clàusula tercera diu textualment: "el pagament es
realitzarà una vegada el Consell de Menorca haurà presentat
certificació que acrediti de manera exhaustiva i detallada les
despeses ocasionades per a la gestió i funcionament operatiu de
l'oficina".

Ha rebut la Conselleria de Presidència la certificació
esmentada a la clàusula quarta?

Ha pagat ja la Conselleria de Presidència al Consell
Insular la quantitat convinguda?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantia de producció lletera ha estat lliurada a les
indústries pels ramaders en el període 96/97 i 97/98?

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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

Quins tràmits administratius s'han de realitzar per dur a
terme per part dels productors de transferències de quotes lleteres?

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
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El pla de xoc del sector lleter (1997-99) es proposa com
a mesura núm. 1 un pla d'inversió per a l'adaptació de les
explotacions ramaderes a la normativa comunitària quant a
condicions sanitàries i a protecció del medi ambient i del paisatge,
que es tractava d'una mesura núm. a molt curt termini, de molt
urgent aplicació.

Com s'ha executat aquesta mesura? Especificant per
cada actuació, el tipus d'inversió, els beneficiaris, l'illa a què
pertany, la quantia, la data de petició i la data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa
com a mesura núm. 2 ajudar a la millora de les estructures i la
modernització de les explotacions que s'ha d'articular a través del
RD 207/96.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per
cada actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual
pertany, quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa
com a mesura núm. 3 donar ajudes per a la compra de quota
lletera.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per
cada actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual
pertany, quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa com
a mesura núm. 4 afavorir la jubilació anticipada i la incorporació de
joves ramaders.

Quantes jubilacions han implicat la incorporació de joves
ramaders a les explotacions agràries?

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per cada
actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual pertany,
quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa com
a mesura núm. 5 millorar la formació i informació als ramaders amb
especial atenció al foment de l'explotació com a empresa, a la
implantació de la comptabilitat interna i de la informàtica.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per cada
actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual pertany,
quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa com
a mesura núm. 6 ajudes per a la millora de l'hàbitat i la qualitat de
vida i de treball dels ramaders.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per cada
actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual pertany,
quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.
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El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa
com a mesura núm. 7 ajudes per al foment de l'associacionsimes.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per
cada actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual
pertany, quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa
com a mesura núm. 8 fomentar el servei de gestió tècnica
d'explotacions i del control lleter.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per
cada actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual
pertany, quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa
com a mesura núm. 9 fomentar la millora genètica del ramat.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per
cada actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual
pertany, quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa
com a mesura núm. 10 fomentar la sanitat del vacum per tal
d'obtenir a curt termini les corresponents qualificacions sanitàries
de totes les explotacions de Balears.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per cada
actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual pertany,
quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa com
a mesura núm. 11 posar en marxa els mecanismes de control
d'entrada d'animals vius i en canal, i lluita contra el frau.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per cada
actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual pertany,
quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

El pla de xoc del sector lleter (1997-1999) es proposa com
a mesura núm. 12 millorar la comercialització aprofundint en
l'obertura de nous mercats.

Com s'ha executat aquesta mesura?, especificant per cada
actuació el tipus d'inversió, beneficiaris, illa a la qual pertany,
quantia, data de petició i data de pagament.

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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.

L'aportació econòmica del Consell Insular en matèria de
vigilància aèria en les campanyes d'incendis, atesa que aquesta és
una competència del Govern de les Illes Balears, tal com consta al
conveni signat entre el Consell i l'Ibanat el 21 de juliol del 1998: "és
competència del Govern de les Illes l'execució del pla anual de
vigilància i extinció d'incendis forestals, el consell insular
responsable dels mitjans d'extinció terrestres a l'illa", col•labora,
paga la major part de la vigilància aèria, l'aportació del Govern és
d'1.000.000 de pessetes.



BOPIB núm.178 - 23 d'octubre del 1998 4927

Quins motius justifiquen l'aportació econòmica del
Consell Insular de Menorca en concepte de vigilància aèria en la
campanya d'incendis 1998, quan aquesta és una competència del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Quin conveni han firmat el Govern balear i la Fundació
d'ajuda contra la drogaaddicció?

Amb quina dotació econòmica?

A quines àrees i quan s'han desenvolupat aquests
programes?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.

Ha participat la Conselleria de Presidència en el
compliment dels objectius del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona durant el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu, especificar
objectiu, partida pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.

Ha participat la Conselleria de Foment en el compliment
dels objectius del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona durant
el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu, especificar objectiu, partida
pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.

Ha participat la Conselleria de Funció Pública i Interior en
el compliment dels objectius del II Pla d'igualtat d'oportunitats de
la dona durant el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu, especificar
objectiu, partida pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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.

Ha participat la Conselleria de Sanitat i Consum en el
compliment dels objectius del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona durant el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu, especificar
objectiu, partida pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.

Ha participat la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria en el compliment dels objectius del II Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona durant el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu,
especificar objectiu, partida pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.
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Ha participat la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports en el compliment dels objectius del II Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona durant el 1997 i el 1998? En cas
afirmatiu, especificar objectiu, partida pressupostària i dotació, on
i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.

Ha participat la Conselleria de Turisme en el
compliment dels objectius del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona durant el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu, especificar
objectiu, partida pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.

Ha participat la Conselleria d'Economia i Hisenda en el
compliment dels objectius del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona durant el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu, especificar
objectiu, partida pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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.

Ha participat la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral en el compliment dels objectius
del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona durant el 1997 i el
1998? En cas afirmatiu, especificar objectiu, partida
pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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.

Ha participat la Conselleria de Treball i Formació en el
compliment dels objectius del II Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona durant el 1997 i el 1998? En cas afirmatiu, especificar
objectiu, partida pressupostària i dotació, on i quan.

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

En quina data es va signar el conveni d'adhesió de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears al "Sistema Español de
Farmacovigilancia"?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'expedients sancionadors ha incoat la Conselleria
de Sanitat a les seves inspeccions als menjadors col•lectius des de
l'1 de gener fins al 30 de setembre del 1998?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de Sanitat
des de l'1 de gener fins al 30 de setembre del 1998 als menjadors
col•lectius?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4341/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a annexos ordre
conseller de Cultura, Educació i Esports. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4342/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola
d'hostaleria d'Eivissa i Formentera. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4343/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Govern central al Pla Nacional de Drogues. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 21 d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4344/98, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris emprats
pel Govern central per al repartiment del Pla Nacional de Drogues.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 21 d'octubre del
1998).

 RGE núm. 4418/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre de salut de Santa Eulàlia. (Mesa de 21 d'octubre
del 1998).

 RGE núm. 4419/98, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre de salut a la ciutat d'Eivissa. (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4435/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a manca de professorat a centres de secundària de
Mallorca. (Mesa de 21 d'octubre del 1998).

Palma, a 21 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.

Quines raons pot donar el conseller de Cultura, Educació
i Esports pel fet de no publicar els annexos esmentats a l'Ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports del 27 de juliol del 1998
(BOCAIB del 18 d'agost)?

Palma, a 14 d'octubre 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 Ple.

Quina és la situació actual de l'Escola d'Hostaleria
d'Eivissa i Formentera i quan té previst el Govern iniciar les classes
del curs 98-99?

Palma, a 13 d'octubre 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.

Quina és l'aportació del Govern central a la Comunitat
Autònoma procedent del Pla Nacional de Drogues?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.

Coneix el Sr. Conseller de Sanitat els criteris que ha
emprat el Govern central per al repartiment del Pla Nacional de
Drogues i quina valoració en fa d'aquest?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

En quina fase es troba la construcció del Centre de Salut
de Santa Eulàlia?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
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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 oral davant Ple.

Pensa el Govern de les Illes Balears construir un nou
centre de salut a la ciutat d'Eivissa?

Palma, a 15 d'octubre del 1998.
La diputada:
Maria Àngels 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu, tres setmanes després d'haver-se iniciat
el curs escolar encara no s'han cobert places de professors a
centres de secundària de Menorca i a determinats mòduls
formatius?

Palma, a 19 d'octubre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4359/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a decret regulador de centres i serveis socials (Mesa de 21
d'octubre del 1998).

 RGE núm. 4397/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cases d'acollida i habitatges per a dones maltractades.
(Mesa de 21 d'octubre del 1998).

Palma, 21 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A les Illes Balears manca una normativa que reguli la
creació i el funcionament de centres de titularitat pública o privada
a l'atenció de persones afectades per drogodependències,
toxicomanies, marginació o exclusió social. Aquest buit incideix
negativament tant sobre els centres avui existents -que no es poden
reformar segons un model normalitzat- com, igualment, sobre els
centres de nova creació que no tenen una normativa a complir. El
resultat és la persistència de centres no normalitzats i el sorgiment
de nous centres al marge de tota norma que tampoc no reuneixen les
condicions d'un servei modern i eficaç.

El Govern balear ha presentat un projecte de llei destinat
a crear un servei d'inspecció dels centres i serveis socials. Però
disposar d'un cos d'inspectors socials, sense que, prèviament hagi
entrat en vigor un decret regulador de centres i serveis socials, dóna
lloc a situacions absurdes que impedeixen l'esmentada tasca
d'inspecció, atès que els centres i serveis socials no poden complir
una normativa que no existeix.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
abans del 31 de desembre del 1998, reguli, mitjançant decret, la
creació i el funcionament dels centres -tant de titularitat pública com
privada- dedicats a l'atenció de les persones afectades per
drogodependències, toxicomanies, marginació o exclusió social.

Palma, a 6 de febrer del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

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.

La violència contra la dona continua essent una realitat
social. Les accions plantejades fins ara per resoldre el problema no
han tingut els efectes que serien desitjables, i un nombre important
de dones continua morint a mans de les seves parelles, fins i tot
quan ja estan separades o en període de separació.

Davant la magnitud del problema, el Defensor del Poble
ha elaborat un informe sobre la violència domèstica, amb l'objectiu
de conèixer la dimensió real d'aquest problema i fer una anàlisi dels
recursos dels quals disposen les diferents comunitats autònomes per
protegir les víctimes, per establir mesures preventives generals i
específiques i per preveure sancions específiques per a les persones
maltractades dins una família.

Aquest informe detecta deficiències d'aquests recursos a
Balears, en una de les comunitats més riques, el Govern de la qual
afirma tenir un pla d'igualtat d'oportunitat de la dona dotat amb
1.000 milions per al període 1996-1999.

Deficiències que han de ser corregides assumint les
recomanacions que proposa l'informe.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

1.- Col•laborar en la creació i el sosteniment econòmic
de les cases d'acollida o dels habitatges tutelars, tenint en compte
que ha d'existir allotjament familiar per cada 10.000 habitants.

2.- Contemplar de forma específica en els procediments
d'adjudicació d'habitatges de promoció pública, la situació de les
dones que han estat objecte de maltractaments, de manera que
l'accés a l'habitatge es consideri com un suposat concret i no hagi
de ser allargat en el temps, la solució del seu problema.

Palma, a 6 de febrer del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 4385/98, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Consum davant la Comissió d'Assumptes Socials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 d'octubre del 1998, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre l'acord de col•laboració amb l'Insalud per a
l'etapa de pretransferències.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a conformitat del Govern amb la tramitació de

la Proposta de la Comissió Tècnics Interinsular, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de transport per
carretera. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 d'octubre del 1998, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4335/98, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el
qual es comunica la conformitat del Govern amb la tramitació de
la proposta de referència, RGE núm. 4143/98, publicada al BOPIB
núm. 175, de 9 d'octubre d'enguany).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a admissió a tràmit de l'escrit RGE núm. 4386/98,

relatiu a la Memòria de gestió del Servei Balear de la Salut,
corresponent a l'exercici del 1997. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 d'octubre del 1998, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4386/98, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual
es tramet la Memòria de gestió del Servei Balear de la Salut,
corresponent a l'exercici del 1997, en compliment del que disposa
l'article 11èd) de la Llei del Servei Balear de la Salut.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3997/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 d'octubre del 1998, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4434/98, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
mitjançant el qual se sol•licita la retirada de la proposició no de llei
davant comissió de referència, relativa a descompte en el transport
marítim de viatgers, publicada en el BOPIB núm. 174, de 2 d'octubre
del 1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Convocatòria per cobrir mitjançant oposició en torn lliure,

tres places vacants al cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears.

CONVOCATÒRIA PER COBRIR MITJANÇANT OPOSICIÓ
EN TORN LLIURE TRES PLACES VACANTS AL COS
D'UIXERS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la reunió de dia 14 d'octubre
del 1998, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3. i 17.f de la
Llei 2/1989 del 22 de febrer, de la 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 oposició per cobrir tres
places d'uixers, vacants a la plantilla de personal funcionari del
Parlament de les Illes Balears d'acord amb les següents bases:
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Primera. Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant oposició en torn lliure de tres places
vacants al cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears, del  grup
D, amb nivell de complement de destí 14 i complement específic
de 873.612'- ptes anuals.

Segona. Requisits personals.

1. Ésser espanyol o nacional d'un dels restants estats membres de
la Unió Europea o d'aquells estats als quals sigui d'aplicació la
lliure circulació de treballadors, en els termes prevists a la llei
bàsica que regula aquesta matèria.

2. Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.

3. No estar inhabilitat/da ni suspès/esa per a l'exercici de la funció
pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari
de qualsevol administració pública, òrgan constitucional o
estatutari. Ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per
l'acompliment de funcions públiques.

4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi
l'acompliment de les funcions corresponents.

5. Tenir el títol de graduat escolar, formació professional de
primer grau o equivalents.

6. Estar en possessió del permís de conducció de categoria B.

7. Abonar en concepte de drets d'examen, la quantitat de 1.500'-
ptes, mitjançant ingrés a la C/C 0077889873, de l'oficina Principal
de la Caixa de Balears "SA NOSTRA"; la devolució d'aquestes es
produirà quan els aspirants siguin exclosos de les proves
selectives.

8. Voluntàriament i, com a mínim, el certificat B (de
coneixements orals i escrits elementals de català), lliurat per la
Junta Avaluadora de Català o el títol, certificats o diplomes
equivalents, lliurats per les institucions determinades mitjançant
l'Ordre del Conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 6 de
novembre del 1995, publicada en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, núm. 146, de dia 23 de
novembre.

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

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i vulgui
participar en aquestes proves ha de presentar al registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears
la corresponent instància, juntament amb el resguard d'haver
ingressat els corresponents drets d'examen, segon el model que
figura a l'annex II; en el termini de vint dies naturals a comptar
des de l'endemà al de la publicació de les presents bases al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia Major
publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra, la llista provisional
d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, cognoms i núm. del
DNI, així mateix s'assenyalarà el motiu de la no admissió dels
aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini de 10 dies
naturals comptadors des de la data de publicació de la llista
provisional, puguin al•legar o esmenar la causa que ha motivat la
seva exclusió provisional.

4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un mes,
el Tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut presentar,
si n'hi ha, i el president d'aquest dictarà la corresponent resolució,
fent pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i també
s'exposarà al tauler d'anuncis de la Cambra, juntament amb el lloc,
data i hora de celebració del primer exercici, prèviament
determinats pel Tribunal.

Quarta. Tribunal qualificador. Composició i funcionament.

1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies naturals següents al
de la finalització el termini de presentació de les sol•licituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
President d'aquest.

2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:

2.1. President: El President del Parlament.
2.2. Secretari: El Lletrat-Oficial Major.
2.3. Vocal: un altre membre de la Mesa.
2.4. Vocal: un funcionari de carrera del Parlament de les

Illes Balears, elegit per la Mesa de la Cambra.
2.5. Un vocal elegit per la Junta de Personal.

En tots els casos es nomenaran els suplents corresponents.

3. A la sessió constitutiva, el president sol@licitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se sotmesos
a les circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento administrativo común, l'abstenció i recusació
dels membres del Tribunal se substanciaran d'acord amb l’establert
als articles 28 i 29 d'aquesta llei.

4. Per actuar vàlidament el Tribunal necessitarà la presència de més
de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per majoria
de vots dels assistents, en cas d'empat, dirimirà amb el seu vot el
President.

5. Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal tendrà la
seva seu al Parlament de les Illes Balears.

6. El Tribunal resoldrà tots el dubtes i les incidències que puguin
sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració de les
proves. 

Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de les proves.

1. Coneixements de les llengües oficials:

Al llarg de les proves, els aspirants hauran de demostrar
que estan degudament capacitats en el coneixement de les dues
llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(català i castellà).
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2. Proves selectives:

Es duran a terme quatre exercicis obligatoris.

2.1. Exercici primer: de caràcter obligatori. Consistirà a contestar
per escrit un qüestionari proposat pel Tribunal, amb preguntes
sobre temes de cultura general, en un termini màxim d'una hora;
per valorar aquests coneixements dels aspirants. Es puntuarà entre
0 i 10 punts.

2.2. Exercici segon: de caràcter obligatori. Consistirà a
desenvolupar per escrit dos temes dels que figuren a l’annex I, en
un termini màxim de dues hores i mitja, a elegir d’entre tres, que
es determinaran per sorteig públic. Aquest exercici es puntuarà
entre 0 i 10 punts.

2.3. Exercici tercer: de caràcter obligatori. El Tribunal realitzarà
una entrevista personal sobre les funcions a complir i les tasques
a desenvolupar; i si es considera oportú, podrà formular preguntes
i qüestions sobre el contingut dels temes que figuren a l'annex I;
valorant-ne en tot cas, l'adaptació del candidat al lloc de treball.
Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. L'ordre d'actuació
dels aspirants es determinarà per sorteig públic.

Durant, o al finalitzar l'entrevista, l'aspirant haurà de
demostrar els seus coneixements orals de català, contestant les
preguntes que a tal efecte li formuli el Tribunal.

2.4. Exercici quart: de caràcter obligatori. Consistirà en la
realització d'una prova escrita, que determinarà el Tribunal, amb
la finalitat de ponderar la suficiència sobre els coneixements
escrits de català de caràcter elemental dels aspirants. El Tribunal
podrà nomenar els assessors lingüístics que consideri pertinents
per tal d'avaluar.

En relació a la llengua catalana, el Tribunal valorarà
conjuntament els coneixements orals (derivats de la realització de
l'entrevista) i escrits d'aquesta, declarant als aspirants  aptes o no
aptes.

Aquells aspirants que juntament amb la instància aportin
com a mínim, el certificat B (de coneixements orals i escrits
elementals de català), lliurat per la Junta Avaluadora de Català o
el títol, certificats o diplomes equivalents, lliurats per les
institucions determinades mitjançant l'Ordre del Conseller de
Cultura, Educació i Esports, de dia 6 de novembre del 1995,
publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, núm. 146, de dia 23 de novembre, estaran exempts
de realitzar aquest exercici i en qualsevol cas seran declarats aptes
en relació als seus coneixements de català pel Tribunal.

També tendran la consideració de títols o certificats
oficials els emesos per l’Institut Balear de l’Administració Pública
a favor d’aquells que hagin superat amb aprofitament els cursos
impartits d’acord amb els programes publicats per Resolució del
conseller de la Funció Pública, de 2 de novembre de 1995 (Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma núm. 146, de 23 de novembre
de 1995).

3. Tots els exercicis tendran caràcter eliminatori, els aspirants
necessitaran una puntuació mínima de 5 punts en cada exercici
dels assenyalats per continuar les proves selectives.

En relació als coneixements de català la puntuació serà
la d'apte o no apte.

4. Tots els aspirants que no hagin demostrat la seva suficiència en
els coneixements de la llengua catalana exigits a la present
convocatòria i siguin declarats no aptes, restaran en situació de
suspesos a pesar d'haver aprovat la resta d'exercicis, i per tant no
podran accedir a les places convocades.

5. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la mitjana
aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres del Tribunal.
Les puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les
respectives actes, així com les incidències que puguin sorgir durant
la celebració de les proves selectives.
6. El temari pel desenvolupament dels exercicis figura a l'annex I de
les presents bases.

Sisena.

Després de la correcció de cada exercici es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat les proves
corresponents amb les puntuacions obtingudes, juntament amb les
dates i lloc de realització dels propers exercicis. Entre exercici i
exercici han de transcórrer un mínim de 48 hores.

Setena.

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.

2. Des de la data de publicació tots els opositors disposaran de tres
dies naturals per efectuar les reclamacions oportunes.

3. A continuació el Tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions, i tot seguit elevarà a la Presidència la
relació de aspirants seleccionats, a continuació i prèvia resolució de
la Presidència de la Cambra, es farà pública la llista definitiva
d'aprovats per ordre de correlatiu a la seva puntuació, la qual no
podrà contenir un nombre d'aprovats superior al de places
convocades.

Vuitena. Presentació de documents.

Dins els vint dies naturals des de que es faci pública la
Resolució que contengui la relació d'aspirants seleccionats, i prèvia
notificació per part de l'Oficialia Major, aquests aportaran els
documents següents al registre de la Cambra:

1. Partida de naixement o certificat d'adquisició de la nacionalitat
espanyola, o la de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la
d'aquells que hi sigui d'aplicació.

2. Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels que
acrediti que no s'està condemnat/ada a penes que inhabiliten per a
l'exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim, tres mesos
abans de la data final de presentació de documents.

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
Administració Pública, òrgans constitucionals o estatutaris.
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4. Certificat mèdic oficial on hi consti fefaentment que l'aspirant
no té cap malaltia o defecte que li impedeixi d'exercir normalment
les funcions a desenvolupar.

5. Títol de graduat escolar, formació professional de primer grau
o equivalents, i carnet de conduir B.

6. En el cas que es presentin fotocòpies dels documents originals,
aquestes hauran d'estar degudament compulsades.

Novena. Nomenament i presa de possessió.

1. Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà
per part del President del Parlament de les Illes Balears, oïda la
Mesa i mitjançant resolució, al nomenament com a funcionaris de
carrera als aspirants que hagin obtingut plaça i presentat la
documentació exigida, publicant-se al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

2. Des de la data de publicació del seu nomenament al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears els interessats disposaran
de tres dies hàbils per prendre possessió de les places
corresponents; si no en prenen possessió en el termini indicat,
sense causa justificada, restaran en situació de cessants.

Desena. Substitució.

El President del Parlament podrà substituir el proposat
per la persona que el segueixi en la llista definitiva dels aspirants
que hagin superat les proves selectives, en les circumstàncies
següents:

1. Quan la documentació aportada pel proposat presenti defectes
no rectificables que impedeixin formalitzar el nomenament.

2. Quan la persona proposada renunciï.

3. Quan el proposat no prengui possessió de la plaça en el termini
establert sense causa justificada.

Onzena. Disposicions finals i recursos.

1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran ésser
impugnats d'acord amb l'establert a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En tot allò no previst a les presents bases, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3. De totes les reunions del Tribunal qualificador s'aixecarà la
corresponent acta per part del Secretari, la qual, signada pels
membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

ANNEX I

TEMARI PER ACCEDIR EN TORN LLIURE MITJANÇANT
OPOSICIÓ AL COS D'UIXERS DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis constitucionals.

2. La Corona, funcions i prerrogatives. Configuració de la
Monarquia a la Constitució Espanyola.

3. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

4. Institucions de la Comunitat Autònoma.

5. L'Estatut del President de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Llei de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

6. Els Consells Insulars. Organització, funcions i competències.

7. El Parlament de les Illes Balears. Composició, organització,
competències i funcions.

8. El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Principis
generals. Estructura.

9. La convocatòria del Ple del Parlament i de les comissions
parlamentàries.

10. Les sessions del Parlament de les Illes Balears: classes; dies
hàbils; ordre del dia; debats i votacions.

11. La Presidència del Parlament de les Illes Balears.

12. La Mesa del Parlament de les Illes Balears. Junta de Portaveus.

13. El procediment legislatiu. Projectes de llei. Proposicions de llei.
Iniciativa legislativa popular i dels consells insulars.

14. Drets i deures dels funcionaris públics. Principis generals i
contingut bàsic de la Llei 2/1989 del 22 de febrer de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes i les seves
modificacions, i de l'Estatut del Personal del Parlament de les Illes
Balears.

15. Nocions bàsiques sobre l'organització, composició i funcions de
l'Administració General de l'Estat.
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ANNEX II

Model d'instància:

......... (Nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................

del......., a....................................................

que visc al carrer/avinguda/plaça................................

nº...... pis....... porta......del terme municipal de............

.......................................amb DNI núm...............

i telèfon................

DECLAR:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB nº.....de
data............. per proveir tres places del cos d'Uixers del Parlament
de les Illes Balears pel sistema d'oposició en torn lliure.

Que adjunt el document acreditatiu d'haver satisfet els
drets d'examen.

Que, en el seu cas, adjunta document oficial acreditatiu
del seu coneixement del català oral i escrit.

Per això, SOL@LICIT:

De ser admès a les proves selectives corresponents.

   ..................... a.....de..................del.....

Signatura.

Molt Hble Sr President del Parlament de les Illes Balears.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria per

cobrir mitjançant oposició en torn lliure, tres places vacants al cos
d'uixers del Parlament de les Illes Balears. 

President: Molt Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger.
Suplent: Hble. Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana.

Secretari: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Agustí Cerveró i Sánchez-Capilla.

Vocal: Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza.
Suplent: Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí.

Vocal: Sr. Aurelio Santamaría i Mestre.
Suplent: Sr. Miquel Pastor i Sastre.

Per la Junta de Personal: Sr. Marcos Pieras i Guasp.
Suplent: Sra. Catalina Juan i Mas.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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