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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 10 de novembre
del 1998, s'aprovà la Llei de taxes per inspeccions i controls
sanitaris d'animals i els seus productes.

Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 

LLEI DE TAXES PER INSPECCIONS I CONTROLS 
SANITARIS D’ANIMALS I ELS SEUS PRODUCTES.

Exposició de motius

La Directiva del Consell de la Comunitat Europea
93/118/CEE, de 22 de desembre del 1993, per la qual es modifica
la Directiva 85/73/CEE del Consell, relativa al finançament de les
inspeccions i dels controls veterinaris dels productes d’origen
animal contemplats a l’Annex A de la Directiva 89/662/CEE, i a
la Directiva 90/675/CEE, estableix que tots els estats membres
fixaran les taxes a percebre per les inspeccions i els controls
sanitaris de carns fresques i de carns d’aus de corral, en funció
dels nivells que estableix la pròpia directiva.

Posteriorment, la Directiva 96/43 ha modificat la
Directiva 85/73/CEE, esmentada abans, així com la 90/675/CEE
i la 91/496/CEE, i es procedeix a codificar la primera d’aquestes.

En virtut del que estableix i considerant que la darrera
finalitat de l’esmentada normativa comunitària persegueix tres
objectius fonamentals:

a) Garantir una protecció sanitària uniforme del
consumidor en tot el que fa referència a la salubritat del producte.

b) Mantenir la lliure circulació de productes dins la
Comunitat, en base a unes garanties similars, tant per al consum
nacional dels productes comercialitzats en el mercat interior de
cada estat membre, com per als procedents de tercers estats.

c) Evitar distorsions en la competència dels diferents
productes sotmesos a les regles d’organització comunes dels
mercats.

Davant tot això, sorgeix la necessitat d’adoptar les
mesures legals adequades per donar compliment a la Directiva
comunitària en ordre a les finalitats perseguides.

Ara bé, si es té en compte que d’acord amb el que disposa
el número 2 de l’article 7, de la Llei Orgànica de finançament de les
comunitats autònomes (LOFCA) 8/1980, de 22 de setembre, les
taxes sanitàries que graven la inspecció de carns fresques tenen la
consideració de tributs propis de les comunitats, com a
conseqüència de les transferències dels serveis realitzades en virtut
del que preveuen els distints estatuts d’autonomia, la finalitat
d’aquesta norma és la de donar compliment al compromís comú
d’aplicar l’esmentada directiva en funció d’uns criteris homogenis
establerts per a tot el territori nacional.

Per això, serà necessari tenir en compte que
l’harmonització de la inspecció veterinària s’ha donat després de
l’entrada en vigor, el 13 de març del 1993, del Reial Decret
147/1993, de 29 de gener, modificat pel Reial Decret 315/1996, de
23 de febrer, pel qual s’estableixen les condicions de producció i
comercialització de carns fresques, i que també en el cas de la carn
de conill i de caça s’ha dut a terme mitjançant el Reial Decret
1543/1994, de 8 de juliol; i pel que respecta a les aus, el Reial
Decret 2087/1994, de 20 d’octubre, pel qual s’estableixen les
condicions sanitàries de producció i comercialització de carns
fresques d’aus de corral, ha transposat la Directiva 92/116/CEE.

També s’ha de tenir present que, segons estableix
l’esmentada Directiva 96/43/CEE, les reduccions que en aquest cas
es poguessin establir en la normativa pròpia dels diferents estats
membres, no podran donar lloc, en cap cas, a disminucions
superiors al 55% dels nivells de les taxes que fixa el capítol I de
l’Annex de la Directiva 93/118/CEE del Consell.

S’ha d’afegir a tot això que, en aquells casos
d’establiments que realitzen diverses operacions o cadenes de
producció, si la taxa percebuda a l’escorxador cobreix la totalitat de
les despeses d’inspecció corresponents al conjunt de totes aquestes,
no es percebrà cap altra taxa a la sala d’especejament ni al
magatzem frigorífic.

Igualment a l’esmentada Directiva 96/43/CEE s’estableix
com a límit de referència el total de costs reals de la inspecció,
precepte que concorda amb el que disposa el núm. 3 de l’article 7
de la LOFCA, així com el núm. 1 de l’article 19 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

En virtut de l'anterior i en base a la facultat d’aquesta
comunitat per a l’establiment de taxes, determinada a els articles
133 i 157 de la Constitució, a l'article 7 de la Llei Orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i
als articles 57 i 58 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la present llei té per objecte
l’establiment de les taxes per inspeccions i controls sanitaris
d’animals i els seus productes.

Capítol únic. Taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals
i els seus productes

Article 1. Objecte del tribut.

Les taxes graven la inspecció i el control veterinari
d’animals i els seus productes.
Per aquest motiu les taxes d’ara en endavant es denominaran:

- Taxa per inspeccions i controls sanitaris de carns
fresques i carns de conill i de caça.

- Taxa per controls sanitaris respecte de determinades
substàncies i els seus residus en animals vius i els productes que
se’n deriven al consum humà.
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Aquests controls i inspeccions seran els realitzats pels
tècnics facultatius en les següents operacions:

- Sacrifici d’animals.
- Especejament de les canals.
- Operacions d’emmagatzematge de carns fresques per

al consum humà.
- Control de determinades substàncies i residus en

animals i els seus productes.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes la prestació
de les activitats realitzades per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per preservar la salut pública i la
sanitat animal, mitjançant la pràctica d’inspeccions i de controls
sanitaris d’animals i les seves carns fresques destinades al
consum, així com d’altres productes d’origen animal, efectuades
pels facultatius dels serveis corresponents, tant en els locals o
establiments de sacrifici, especejament i emmagatzematge
frigorífic, situats en el territori de la Comunitat, així com la resta
de controls i anàlisis realitzats en els centres habilitats a l’efecte.

A efectes de l’exacció del tribut, les activitats
d’inspecció i de control sanitari que s’inclouen dins el fet
imposable es cataloguen de la següent manera:

a) Inspeccions i controls sanitaris ante mortem per a
l’obtenció de carns fresques de bestiar boví, porcí, oví i cabrum,
i d’altres rumiants, conills i caça menor de ploma i pèl,
solípedes/èquids i aus de corral.

b) Inspeccions i controls sanitaris post mortem dels
animals sacrificats per a l’obtenció de les mateixes carns fresques.

c) Control documental de les operacions realitzades a
l’establiment.

d) El control i l'estampillat de les canals, vísceres i
despulles destinades al consum humà, així com la marcada o
marcatge de les peces obtingudes a les sales d’especejament.

e) Control de les operacions d’emmagatzematge de carns
fresques per al consum humà, des del moment en què així
s’estableixi, excepte les relatives a petites quantitats realitzades en
locals destinats a la venda als consumidors finals.

f) Control de determinades substàncies i residus en
animals i els seus productes, en la forma prevista per la normativa
vigent.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius obligats al pagament dels tributs,
segons el tipus de taxes de què es tracti, les següents persones o
entitats:

a) En el cas de les taxes relatives a les inspeccions i
controls sanitaris oficials ante mortem i post mortem dels animals
sacrificats, estampillat de canals, vísceres i despulles destinades
al consum humà, els titulars dels establiments on es dugui a terme
el sacrifici o es practiqui la inspecció, ja siguin persones físiques
o jurídiques.

b) En les taxes relatives al control de les operacions
d’especejament:

1) Les mateixes persones determinades en el paràgraf
anterior quan les operacions d’especejament es realitzin en el
mateix escorxador.

2) Les persones físiques o jurídiques propietàries
d’establiments dedicats a l’operació d’especejament de forma
independent, a la resta de casos.

c) En les taxes relatives a control d’emmagatzematge, des
del moment en què es fixin, les persones físiques o jurídiques
titulars dels esmentats establiments.

d) En les taxes relatives al control de substàncies i residus
en animals i els seus productes, els titulars dels establiments, ja
siguin persones físiques o jurídiques, on es duguin a terme els
esmentats controls i anàlisis.

Els subjectes passius hauran de traslladar, i carregar
l’import en factura, les taxes als interessats que hagin sol.licitat la
prestació del servei, o per a aquells que realitzin les operacions de
sacrifici, especejament, emmagatzematge o control de determinades
substàncies i residus animals i els seus productes descrits a l’article
anterior, i procediran posteriorment a l’ingrés a favor de la
Comunitat Autònoma, en la forma que reglamentàriament
s’estableixi.

En el cas que l’interessat, a la vegada, hagi adquirit el
bestiar en viu a un tercer, per al sacrifici, podrà exigir-li l’import de
la taxa corresponent al concepte definit a la lletra f) de l’article 2
anterior.

S’entendrà que són interessats, no només les persones
físiques o jurídiques que sol.licitin els serveis esmentats, sinó també
les herències jacents, comunitats de béns i d’altres entitats que,
encara que no tenguin personalitat jurídica pròpia, constitueixin una
unitat econòmica o un patrimoni separat.

Article 4. Responsables de la percepció de les taxes.

Seran responsables subsidiaris, en els supòsits i a l’abast
previst a l’article 40 de la Llei General Tributària, els
administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general que
es dediquin a les activitats la inspecció i el control de les quals
generen la meritació de les taxes.

Article 5. Meritació.

Les taxes que correspon satisfer es meritaran en el
moment en què es duguin a terme les activitats d’inspecció i de
control sanitari d’animals i els seus productes en els establiments o
instal.lacions on es desenvolupin, sense perjudici d’exigir el
pagament previ quan la realització del control sanitari s’iniciï a
sol.licitud del subjecte passiu o de l’interessat.

En cas que en un mateix establiment i a sol.licitud de
l’interessat es realitzin en forma successiva les tres operacions de
sacrifici, especejament i emmagatzematge, o dues d’aquestes en
fases igualment successives, el total de la quantia de la taxa es
determinarà de forma acumulada en començar el procés, amb
independència del moment de la meritació de les quotes
corresponents, sense perjudici del que preveu l’article 8 següent.
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Article 6. Lloc de realització del fet imposable.

El fet imposable s’entendrà realitzat a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears quan hi radiqui l’establiment on se
sacrifiquin els animals, s’esquarterin les canals, s’emmagatzemin
les carns, o s’efectuïn els controls de determinades substàncies i
residus en animals i els seus productes, sense que hi pugui haver
restitucions a favor d’altres comunitats autònomes.

S’exceptua de la norma general anterior la quota
corresponent a la investigació de residus en el cas que, malgrat
haver-se produït el sacrifici del bestiar en un establiment radicat
en aquesta comunitat, el laboratori autoritzat que desenvolupi
aquesta investigació no depengui d’aquesta, en el cas del qual la
taxa corresponent s’atribuirà a l’administració de la qual,
efectivament, depengui l’esmentat centre.

En el cas que la inspecció sanitària de les aus de corral
vives es realitzi en l’explotació d’origen, la part de la quota
tributària corresponent a aquesta inspecció es percebrà en aquesta
i ascendirà al 20% de la quota que es fixa a l’article següent.

Article 7. Quota tributària de la taxa per inspeccions i controls
sanitaris de carns fresques i carns de conills i caça.

La quota tributària s’exigirà al contribuent per cada una
de les operacions relatives a:

- Sacrifici d’animals.
- Operacions d’especejament.
- Control d’emmagatzematge.

No obstant això, quan concorrin en un mateix
establiment les operacions de sacrifici, especejament i
emmagatzematge, l’import total de la taxa a percebre comprendrà
el de les quotes de les tres fases acumulades en la forma prevista
a l’article 8.

En les operacions de sacrifici realitzades en escorxadors
les quotes es liquidaran en funció del nombre d’animals
sacrificats.

Les quotes tributàries relatives a les activitats conjuntes
d’inspecció i de control sanitari ante mortem i post mortem, control
documental de les operacions realitzades i estampillat de les
canals, vísceres i despulles se xifren, per a cada animal sacrificat
en els establiments o instal.lacions degudament autoritzats, en les
quanties que es recullen en el quadre següent:

a) Per a bestiar:

Classe de bestiar Quota per animal sacrificat
(pessetes)

boví

Major amb més de 218 kg.de pes per canal 324,-
Menor amb menys de 218 kg.de pes per canal 180,-

solípedes/èquids 317,-

porcí i senglars

Comercial de 25 o més kg. de pes per canal 93,-
Porcell de menys de 25 kg. de pes per canal 36,-

oví, cabrum i d’altres rumiants

Amb més de 18 kg.de pes per canal 36,-
Entre 12 i 18 kg. de pes per canal 25,-
De menys de 12 kg. de pes per canal 12,-

b) Per a les aus de corral, conills i caça menor:

Classe de bestiar Quota per animal sacrificat
(pessetes)

Per a les aus adultes pesades, conills i caça
menor de ploma i pèl, amb més de 5 kg.de
pes per canal 2,90,-

Per a les aus de corral joves d’engreixament,
conills i caça menor de ploma i pèl,
amb més de 2,5 kg. de pes per canal 1,40,-

Per a pollastres i gallines de carn i d’altres
aus de corral joves d’engreixament, conills i
caça menor de ploma i pèl, amb menys de
2,5 kg. de pes per canal 0,70,-

Per a gallines de reposició 0,70,-

Per a les operacions d’especejament i emmagatzematge,
la quota es determinarà en funció del nombre de tones sotmeses a
l’operació d’especejament i a les de control d’emmagatzematge. En
aquests darrers efectes i per a les operacions d’especejament es
prendrà com a referència el pes real de la carn abans d’especejar,
inclosos els ossos.

La quota relativa a les inspeccions i controls sanitaris en
les sales d’especejament, inclosos l’etiquetatge i el marcatge de
peces obtingudes en les canals, es fixa en 216 pessetes per tona.

La quota corresponent al control i a la inspecció de les
operacions d’emmagatzematge s’exigirà des del moment que
s’estableixin per haver-se produït el desenvolupament previst a
l’Annex de la Directiva 96/43/CEE, la qual se xifra igualment en
216 pessetes per tona.

Article 8. Regles relatives a l’acumulació de quotes.

Les quotes tributàries meritades en cada cas s’acumularan
quan concorri la circumstància d’una integració de totes o qualcuna
de les fases de meritacions en un mateix establiment d’acord amb
les regles següents:

a) En cas que en el mateix establiment s’efectuïn
operacions de sacrifici, especejament i/o emmagatzematge
s’aplicaran els següents criteris per a l’exacció i meritació del tribut:

a-1. La taxa a percebre serà igual a l’import acumulat de
les quotes tributàries meritades per les operacions esmentades fins
a la fase d’entrada al magatzem, tot inclòs.

a-2. Si la taxa percebuda a l’escorxador cobrís igualment
la totalitat de les despeses d’inspecció per operacions
d’especejament i/o control d’emmagatzematge no es percebrà cap
taxa per aquestes dues darreres operacions.

b) Quan concorrin en un mateix establiment únicament
operacions de sacrifici i especejament i la taxa percebuda a
l’escorxador cobrís igualment la totalitat de les despeses d’inspecció
per operacions d’especejament, no es percebrà cap taxa per aquest
concepte.
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c) En el cas que en el mateix establiment es realitzin
només operacions d’especejament i emmagatzematge no es
meritarà la quota relativa a inspeccions i controls sanitaris de
carns per l’operació d’emmagatzematge.

S’entendrà que la taxa percebuda pel sacrifici cobreix
igualment les despeses de control de les operacions
d’especejament, i fins i tot per operacions d’especejament i
d’emmagatzematge, quan la situació dels locals en els qual s’hi
desenvolupin, permeti als tècnics facultatius dur a terme el control
de totes aquestes sense un increment apreciable del temps, que
normalment seria necessari dedicar, per si mateix, a les operacions
de sacrifici.

Article 9. Quota tributària de la taxa per controls sanitaris
respecte de determinades substàncies i els seus residus en
animals vius i els seus productes.

Pels controls sanitaris de determinades substàncies i la
investigació de residus en els animals vius destinats al sacrifici i
les seves carns, als quals es fa referència a l’article 7, practicats
segons els mètodes d’anàlisis prevists en les reglamentacions
tecnicosanitàries sobre la matèria dictades per l'Estat, o
catalogades d’obligat compliment en virtut de normes emanades
de la Unió Europea, es percebrà una quota de 216 pessetes per
tona resultant de l’operació de sacrifici, d’acord amb les regles per
les quals es regula la liquidació de quotes.

L’ingrés d’aquesta taxa a percebre i que ascendeix a 216
pessetes per tona es podrà xifrar, igualment, amb referència als
pesos mitjans a nivell nacional de les canals obtingudes del
sacrifici dels animals, d’acord amb l’escala que s’inclou al final
d'aquest article.

Pel control de determinades substàncies i residus en
producte de l’aqüicultura es percebrà una quota de 16 pessetes per
tona.

La investigació de substàncies i residus en la llet i
productes lactis meritarà una quota de 3,20 pessetes per cada mil
litres de llet crua utilitzada com a matèria primera.

Pel control de determinades substàncies i residus en
ovoproductes i mel es percebrà una quota de 3,20 pessetes per
tona.

Unitats Quotes per unitat
(pessetes)

De boví major, amb més de 218 kg.de pes per canal: 55,00,-
De vedells amb menys de 218 kg. de pes per canal: 38,00,-
De porcí comercial i senglars de més de 25 kg. de pes per canal:
16,00,-
De porcells i senglars de menys de 25 kg. de pes per canal:  4,20,-
De xots i d’altres rumiants de menys de 12 kg. de pes per canal:
1,40,-
De xots i d’altres rumiants d’entre 12 i 18 kg. de pes per canal:
3,20,-
D’oví major i d’altres rumiants amb més de 18 kg. de pes per
canal: 4,00,-
De cabrit lletó de menys de 12 kg. de pes per canal: 1,40,-
De cabrum d’entre 12 i 18 kg. de pes per canal: 3,20,-
De cabrum major, de més de 18 kg. de pes per canal: 4,00,-
De bestiar cavallí: 32,00,-
D’altres aus de corral, conills i caça menor: 0,35,-

Normes de gestió.

Article 10. Liquidacions i ingressos.

Els obligats al pagament de les taxes les traslladaran i en
carregaran l’import total en les corresponents factures als
interessats, i practicaran les liquidacions procedents d’acord amb
l’assenyalat en els articles anteriors.

Aquestes liquidacions hauran de ser registrades en un
llibre oficial habilitat a l’efecte i autoritzat per l’autoritat sanitària
corresponent. L’omissió d’aquest requisit donarà origen a la
imposició de les sancions d’ordre tributari que corresponguin, amb
independència d’aquelles que es puguin determinar en tipificar les
conductes dels titulars de les explotacions en l’ordre sanitari.
L’ingrés, en cada cas, es realitzarà mitjançant autoliquidació del
subjecte passiu corresponent, en la forma i els terminis que
s’estableixin reglamentàriament.

Els titulars dels establiments dedicats al sacrifici de bestiar
podran deduir el cost suplert del personal auxiliar i ajudants, el qual
no podrà superar la xifra de 484 pessetes per tona, per als animals
d’abast; i 152 pessetes per tona per a les aus de corral, conills i caça
menor. A tal efecte, es podrà computar l’esmentada reducció i
s’aplicaran les següents quanties per unitat sacrificada.

Unitats Despeses suplertes
per auxiliars

i ajudants (per
unitat sacrificada)

De boví major, amb més de 218 kg. de pes per canal
125,00,-

De vedells amb menys de 218 kg. de pes per canal
86,00,-

De porcí comercial i senglars de més de 25 kg. de pes per canal
36,00,-

De porcells i senglars de menys de 25 kg. de pes per canal
10,00,-

De xots i d’altres rumiants de menys de 12 kg. de pes per canal
3,20,-

De xots i d’altres rumiants d’entre 12 i 18 kg. de pes per canal
7,30,-

D’oví major i d’altres rumiants amb més de 18 kg. de pes per canal
9,00,-

De cabrit lletó de menys de 12 kg. de pes per canal
3,20,-

De cabrum d’entre 12 i 18 kg. de pes per canal
7,30,-

De cabrum major, de més de 18 kg. de pes per canal
9,00,-

De bestiar cavallí
70,00,-

D’altres aus de corral, conills i caça menor
0,25,-

Article 11. Infraccions i sancions tributàries.

En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions
tributàries, així com en la determinació de les sancions
corresponents s’aplicarà, en cada cas, el que disposen els articles 77
i següents de la Llei General Tributària.
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Article 12. Exempcions i bonificacions.

Sobre les quotes que resultin de les liquidacions
practicades segons les regles contingudes en els apartats anteriors,
no es concedirà cap exempció ni cap bonificació, qualsevol que
sigui el titular de les explotacions o el territori on es trobin ubicats.

Article 13. Normes addicionals.

L’import de la taxa corresponent no podrà ser objecte de
restitució a tercers a causa de l’exportació de les carns, ja sigui en
forma directa o indirecta.

Disposició derogatòria.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, queden
derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que
s’oposin a aquesta llei.

Disposició final primera.

S’autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que estimi oportunes i convenients per al
desenvolupament del que preveuen les normes anteriors.

Disposició final segona.

La present llei entrarà en vigor l’endemà que es publiqui
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Seu del Parlament, 11 de novembre del 1998.
La secretària primera:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.
El president del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 3 de
novembre del 1998, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 1313/98, relativa a apostes de trot fora dels
hipòdroms, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat que en el termini de sis mesos, prèvia consulta amb les
institucions, federacions esportives que correspongui i
associacions amb rellevància a les curses de cavalls de trot
enganxat, estableixi la normativa necessària perquè siguin
possibles a l'àmbit de les Illes Balears les apostes fora dels
hipòdroms".

Seu del Parlament, 9 de novembre del 1998.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de l'horabaixa de dia 3 de
novembre del 1998, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 1897/98, relativa a Pla estratègic de formació per a
l'ocupació, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 

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

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

- Als joves.
- Als aturats de llarga durada.
- A la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones

i homes.

II) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat autònoma que prioritàriament el Pla estratègic de
formació per a l'ocupació tendeixi:

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

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

- A la creació d'un servei d'informació i orientació en
coordinació amb altres serveis en els quals ja participa el Govern
d'aquesta comunitat autònoma, i que tengui com a àmbit d'actuació
tot el territori de la Comunitat Autònoma. Aquest servei tendrà les
següents finalitats bàsiques:

a) Informar el beneficiari sobre oferta i demanda
formativa i necessitats del mercat laboral.

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

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

d) Apropar el treballador al món de la formació per
adequar-lo als canvis dels sistemes i perquè participi en la millora
de la competitivitat de les empreses fonamentada en el
desenvolupament de les capacitats en el seu paper primordial de
recurs humà.
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III) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a què el Pla estratègic de formació per a
l'ocupació es financiï prioritàriament pel Govern balear i pel Fons
Social Europeu, sense perjudici de les aportacions d'altres
administracions públiques i entitats públiques o privades que hi
vulguin col•laborar."

Seu del Parlament, 9 de novembre del 1998.
El President:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

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

matí de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Interpel•lació RGE
núm. 4097/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a règim especial per a les Balears.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Maria Antònia
Munar del G.P. Mixt, Hble Sr. Pere Sampol del G.P. PSM-Entesa
Nacionalista, Hble Sr. Francesc Quetglas del G.P. Socialista i Hble
Sr. Antoni Juaneda del G.P. Popular.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Eberhard
Grosske i Antoni Rami.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 17 de novembre 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 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4490/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa de gestió acadèmica,
administrativa i econòmica. (BOPIB 179 de 29 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 17 de novembre 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 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta 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 Menorca. (BOPIB 178 de 23
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 17 de novembre 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 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4478/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a l'estudi de llengües estrangeres a
centres d'ESO i batxillerat. (BOPIB 179 de 29 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 17 de novembre 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 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4491/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a definició de "convenio singular".
(BOPIB 179 de 29 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 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



BOPIB núm.183 - 20 de novembre del 1998 5075

Ordre de Publicació

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

matí de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4481/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a torneig de handbol. (BOPIB 179
de 29 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 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

matí de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE núm.
4483/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la renovació de la contractació
de la doctora especialista en medicina esportiva de l'escola balear
de l'Esport. (BOPIB 179 de 29 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 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta
RGE núm. 4509/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i
Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a la data de transferència de la competència d'agricultura als
consells insulars. (BOPIB 179 de 29 d'octubre del 1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4571/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris per establir les quantitats
que procedeixen d'homologació dels funcionaris transferits a
educació. (BOPIB 181 de 6 de novembre 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 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4517/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
les mesures sobre residus sòlids. (BOPIB 179 de 29 d'octubre del
1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4518/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
les declaracions del president d'Europarc. (BOPIB 179 de 29
d'octubre del 1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta RGE
núm. 4567/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou tous operator especialitzat en
turisme jove per a la temporada 1999. (BOPIB 181 de 6 de novembre
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 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta
RGE núm. 4569/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del sopar sufragat
el 19 de setembre. (BOPIB 181 de 6 de novembre del 1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, debaté la Pregunta
RGE núm. 4570/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fotografies dedicades
del president. (BOPIB 181 de 6 de novembre del 1998).

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

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

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

matí de dia 3 de novembre del 1998, rebutjà la Proposició no de
llei, RGE núm. 1167/98 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a eleccions a cambres agràries. (BOPIB núm.
146 de 27 de febrer del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 3 de novembre del 1998, rebutjà la Proposició no
de llei, RGE núm. 2386/98 del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la modificació de la Llei 6/97, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 154 de 30 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 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre del
1998, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1534/98, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a debat autonòmic al Senat (BOPIB
núm. 148/fascicle 2 de 13 de març 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 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixences dels diversos consellers del Govern de

les Illes Balears i dels responsables de les diverses àrees, davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears, en relació al Projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1999 (RGE
núm. 4580/98).

En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació al projecte de llei de
referència, tengueren lloc les compareixences següents:

* 4 de novembre del 1998:

- Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència i del
responsable de Ficobalsa.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Foment i dels
responsables de SFM i de l'Ibavi.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i del
responsable d'Ibatur.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda i
dels responsables del Centre Balears Europa i  del Parc Bit.

* 5 de novembre del 1998:

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports i del responsable de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Consum i dels
responsables de Gesma i de Serbasa.

* 6 de novembre del 1998:

- Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de la Funció Pública i
Interior.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral i dels responsables d'Ibasan,
d'Ibagua i d'Ibanat.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria i dels responsables de Semilla SA, d'Ibabsa, de Seamasa
i de l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre 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. 656/98, 1353/98, 4466/98
i 4468/98.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de novembre del
1998, quedaren ajornades per a una propera sessió de la comissió, a
causa de la impossibilitat de l'assistència a aquesta sessió de l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, les preguntes següents:

* RGE núm. 656/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i
Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
ampliació de l'horari d'emissió territorial de TVE, publicada al
BOPIB núm. 142, de 6 de febrer del 1998.

* RGE núm. 1353/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Bover i
Nicolau, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a assessorament dels tècnics de la Conselleria de Presidència,
publicada al BOPIB núm. 147, de 6 de març del 1998.

* RGE núms. 4466/908 i 4468/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relatives a adequació de l'Ordre de 10 de juliol del 1998, de
la consellera de Presidència a la LLei 23/1998, de 7 de juliol, i a
constitució del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
respectivament, publicades al BOPIB núm. 179, de 20 d'octubre del
1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4829/98, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla integral de les persones majors. (Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials d'11 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4830/98, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Pla integral de les persones majors. (Mesa
de la Comissió d'Assumptes Socials d'11 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4831/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al Pla integral de les persones
majors. (Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials d'11 de novembre
del 1998).
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 RGE núm. 4832/98, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla integral de les persones majors. (Mesa de la
Comissió d'Assumptes Socials d'11 de novembre del 1998).

Palma, a 12 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

disposa l'article 172.2 del Reglament de la Cambra, presenta les
propostes de resolució següents al Pla integral de les persones
majors.

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Retornar al Govern balear el Pla integral de les
persones majors, atès que no conté un calendari d'actuacions
degudament quantificades que permeti resoldre la problemàtica de
l'atenció a les persones majors, de manera particular la que
necessiten els majors que necessiten ser acollits a residències
públiques en concepte d'assistits. El Govern balear, abans de dia
1 de gener del 1999, tornarà a presentar al Parlament el Pla
integral de les persones majors amb un calendari d'actuacions
degudament quantificades.

2.- Instar el Govern balear a fi que, abans de dia 1 de
gener del 1999, incorpori al Pla integral de les persones majors la
xarxa de residències de la tercera edat de les Illes Balears,
destinada a atendre la demanda residencial actual i també la
demanda que es preveu raonablement en el futur. La xarxa de
residències 'de la tercera edat de les Illes Balears es durà a terme
mitjançant la reforma de les residències existents bé a través de la
construcció d'altres de nova planta. Serà impulsada pel Govern
balear i es realitzarà en coordinació amb els consells insulars i els
ajuntaments. La xarxa de residències de la tercera edat de les Illes
Balears estarà completada en un termini màxim de cinc anys.

3.- Interessat el Govern balear que, abans de dia 1 de
gener del 1999, presenti una proposta de transferir als Consells
Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, les
competències en matèria de residències de la tercera edat.

4.- Atès l'acord del Parlament de 6 de maig del 1997, el
Govern balear establirà, abans de dia 1 de desembre del 1998,
mitjançant decret, el sistema de "finestreta única" per atendre les
sol•licituds de places a les residències de la tercera edat de
titularitat pública a les Illes Balears.

5.- Atès l'acord del Parlament de 6 de maig del 1997, el
Govern balear presentarà al Parlament, abans de dia 1 de gener del
1999, un projecte de llei que reguli les aportacions -en béns o en
diners- a fer tant per part de les persones acollides a residències de
la tercera edat com dels seus familiars.

6.- El Govern balear negociarà la transformació en
centres de serveis socials de titularitat pública de les residències
de la tercera edat que, impulsades pels ajuntaments, s'hagin
demostrat inviables en la seva condició residencial.

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

B) 
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, d'acord

amb el que disposa l'article 172.2 del Reglament de la Cambra,
presenta les propostes de resolució següents al Pla integral de les
persones majors.

1.- Incrementar els programes d'assistència i de suport als
majors amb problemes de soledat o que viuen amb dificultats el seu
procés d'envelliment.

2.- Incrementar programes per als familiars cuidadors tant
en aspectes de suport personal i familiar com en aspectes formatius
i associatius.

3.- Elaboració d'una normativa reguladora del familiar
cuidador, on es contemplin les regulacions normatives específiques
a les relacions laborals pels cuidadors familiars acreditats.

4.- Elaborar una normativa que reculli la col•laboració
institucional estable de caire tècnic i econòmic amb les associacions
de majors i de familiars cuidadors, per tal de potenciar el seu
funcionament i les seves activitats.

5.- Impulsar accions de caire preventiu que permetin
millorar la condició física, psicològica i social dels nostres majors.

6.- Promocionar la solidaritat entre infants, joves i majors,
per a una millora integració social dels majors.

7.- Impulsar accions que dignifiquin el procés
d'envelliment.

8.- Creació d'una oficina d'atenció a les persones majors
amb la missió de donar informació i assessorament a qualsevol
major, associació o familiar. L'oficina haurà de guiar-se pels
principis de defensa i promoció dels drets de les persones majors.

9.- Incrementar el servei d'ajuda a domicili per tal d'arribar
al 5% dels majors de 65 anys l'any 1999.

10.- Garantir que el SAD pugui cobrir els objectius
següents:

- Recursos econòmics.
- Evitar l'internament de persones, ancians, adults o
infants, i permetre viure en el seu entorn natural.
- Prevenir situacions de crisi familiars que perjudiquin
distints membres d'aquesta.
- Proporcionar elements formatius a famílies
desorganitzades o desestructurades.
- Proporcionar suport a famílies en situació de crisi perquè
la qualitat de vida no es deteriori.
- Estimular els nivells d'autonomia i independència de les
persones.

11.- Compromís que les propostes 9 i 10 tenguin dotació
econòmica perquè els objectius que plantegem siguin assolits.

12.- Construir un centre de dia a cada població de més de
5.000 habitants, i a les poblacions de menys de 5.000 habitants
cobrir amb el SAD.
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13.- Concretar les actuacions prioritàries que es duran a
terme els anys 1999, 2000 i 2001.

14.- Concretar els pressuposts de les actuacions que es
realitzaran els anys 1999, 2000 i 2001.

15.- Concretar els pressuposts dels sis eixos operatius
d'actuació que proposa el Pla integral de les persones majors.

16.- Concretar i determinar l'ús de les residències
construïdes i que no es troben en funcionament.

Palma, a 11 de novembre del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

C) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, d'acord amb el que disposa l'article 172.2 del Reglament
de la Cambra, presenta les propostes de resolució següents al Pla
integral de les persones majors.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar davant la Comissió d'Assumptes Socials
d'aquest parlament la quantificació anual, i pels eixos d'actuació,
de la despesa destinada a la realització del Pla integral de les
persones majors RGE núm. 2088/98.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la creació abans de finalitzar l'any 1998 de l'equip integrat
per tècnics i experts de les diferents administracions públiques -
conselleria, consells insulars i ajuntaments- segons la primera
recomanació del Pla integral de persones majors. Com a primera
actuació d'aquest equip hi hauria la revisió de totes les mancances
assenyalades pel mateix equip redactor en reconèixer que els
indicadors no són vàlids.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a aplicar de manera immediata la tercera recomanació del
Pla integral de persones majors, amb participació de les centrals
sindicals majoritàries -federacions de pensionistes i jubilats- i els
representants de les federacions d'associacions de persones
majors, per tal que la participació sigui activa i eficaç i defugi de
l'error de confondre informació amb participació.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la revisió de totes les ràtios assenyalades per aplicar
serveis i programes, perquè aquestes superin les proposades pel
Pla gerontològic estatal del 1993, o en cap cas siguin inferiors a
aquestes.

Palma, a 11 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

D) 
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que

disposa l'article 172.2 del Reglament de la Cambra, presenta les
propostes de resolució següents al Pla integral de les persones
majors.

El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament i aprova el Pla integral de les persones majors.

Palma, a 11 de novembre del 1998.
La diputada:
Margalida Ferrando i Barceló.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4785/98, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal d'educació
transferit no universitari. (Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4837/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a plaça d'enginyer de camins, canals i ports. (Mesa de 18 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4854/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a accions de sensibilització i foment del voluntariat. (Mesa
de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4855/98, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a recomanacions del Defensor del Poble per combatre la
violència domèstica. (Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4861/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mestres de la
Conselleria que estan destinades o treballen en alguna entitat,
fundació o escola no pública ni institut d'ensenyament secundari.
(Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4862/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses per a
la millora de les instal•lacions de la Xarxa d'Instal•lacions de Balears
(XIP). (Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4863/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a exercici
econòmic de la Xarxa d'Instal•lacions de Balears (XIP). (Mesa de 18
de novembre del 1998).

 RGE núm. 4878/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ajudes per al manteniment de les escoles infantils. (Mesa
de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4879/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a places de subinspector de tributs. (Mesa de 18 de novembre
del 1998).

 RGE núm. 4880/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a BOE de 16 de gener del 1998. (Mesa de 18 de novembre del
1998).

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



5080 BOPIB núm.183 - 20 de novembre del 1998

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de personal transferit en les
competències d'educació no universitària amb data 1 de gener del
1998 en virtut dels acords de la Comissió Mixta de Transferències
distribuïts per llocs de feina, illes i per les categories següents:
personal funcionari no docent, personal laboral, funcionaris
docents?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de persones presentades per cobrir la
plaça d'enginyer de camins, canals i ports convocada per l'Institut
Balear de l'aigua i l'energia?

Palma, a 12 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Quines accions de sensibilització, suport i foment del
voluntariat ha dut a terme el Govern de les Illes Balears durant
l'any 98, d'acord amb la Llei de voluntariat de les Illes Balears?

Quines accions té previstes per a l'any 99?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

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.

En quina mesura creu el Govern de les Illes Balears que
està cobrint les recomanacions contingudes a l'informe del Defensor
del Poble per combatre la violència domèstica?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones que, figurant com a mestres de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, estan destinades o
treballen a alguna entitat, fundació o escola no pública ni a cap
institut d'ensenyament secundari? Especificant quina és la seva
situació laboral i administrativa, la data del seu inici i el període de
temps pel qual estan destinats.

Palma, a 13 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses que s'han realitzat pel
manteniment, el condicionament i la millora de cadascuna de les
instal•lacions de la Xarxa d'Intal•lacions de Balears (XIB) des de la
creació de la XIB?

Palma, a 13 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat actual de l'exercici econòmic de la XIB i
quins són els deutes pendents de liquidar relatius a l'IBSJ?

Palma, a 13 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el desglossament dels pagaments que ha
suposat l'ordre 12-8-96 de la Conselleria de Presidència per a la
qual es convoquen ajudes per al manteniment de les escoles
infantils sense ànim de lucre, corresponent a l'exercici 98?,
especificant escola infantil subvencionada, municipi, quantitat
econòmica i data del pagament.

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de funcionaris interins ocupen plaça de
subinspectors de tributs?, especificant-ne noms i llinatges i data
d'inici de la seva relació funcionarial amb la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

Fa comptes la Conselleria d'Economia i Hisenda
convocar algun concurs-oposició per consolidar les places de
subinspector de tributs?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el BOE de dia 16 de gener del 1998, suplement del
BOE núm. 14 a la pàgina 9, capítol 6, hi ha les següents quanties:

Capítol 6

18.103.422.620 89.316.000
18.103.422.630 203.064.000
18.103.422C.620 179.131.000
18.103.422C.630 174.282.000

Quin és el concepte i desglossament de cadascun dels
pagaments?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4783/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a fons de cooperació municipal. (Ratificació de l'admissió
feta per delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4786/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida
i Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures que
pensa adoptar el Govern respecte del cost de les benzines.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 18 de novembre
del 1998).

 RGE núm. 4787/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a urbanitzables
de Marratxí per a grans superfícies afectades per la moratòria
urbanística del Govern. (Ratificació de l'admissió feta per delegació.
Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4788/98, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació del
Pla director sectorial de carreteres. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4789/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aspectes
retributius dels càrrecs unipersonals als centres educatius.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 18 de novembre
del 1998).

 RGE núm. 4790/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resolució del
problema sorgit al moment de la transferència del personal no docent
destinat als centres en conveni amb el Ministeri de Defensa.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 18 de novembre
del 1998).

 RGE núm. 4791/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adequar les
retribucions del personal no docent procedent de la transferència de
l'educació no universitària. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4792/98, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla dels
centres de professors i recursos. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4793/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
objectius de l'edició d'un video sobre els projectes de cooperació per
al desenvolupament del Govern. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4794/98, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferència als consells insulars empresa Gestur. (Ratificació de
l'admissió feta per delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).
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 RGE núm. 4798/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
moratòria urbanística del Govern balear. (Ratificació de l'admissió
feta per delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4805/98, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recurs de
l'acord de l'Ajuntament de Formentera. (Ratificació de l'admissió
feta per delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4806/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Compilació del
Dret Civil de Balears. (Ratificació de l'admissió feta per delegació.
Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4807/98, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost per
a l'estudi de la reforma de la Compilació del Dret Civil de Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 18 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4808/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a subvenció
a projectes d'ONGs al tercer món. (Ratificació de l'admissió feta
per delegació. Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4809/98, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a anunci de
licitació de serveis per a la producció d'una sèrie de televisió.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 18 de
novembre del 1998).

 RGE núm. 4856/98, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a port de Ciutadella. (Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4865/98, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a declaracions advocat defensa sobre finançament
irregular. (Mesa de 18 de novembre del 1998).

 RGE núm. 4881/98, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
urbanitzables al municipi de Santa Maria. (Mesa de 18 de novembre
del 1998).

Palma, a 18 de novembre 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.

Té intenció el Govern de crear un Fons de cooperació
municipal?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa adoptar el Govern perquè els
ciutadans de Balears no siguem els que pagam les benzines més
cares de tot l'Estat?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines zones urbanitzables de Marratxí, que permetin l'ús
comercial en gran superfície, estan afectades per la moratòria
urbanística del Govern (Llei de mesures cautelars fins a l'aprovació
de les DOT)?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Quan pensa el Govern publicar al BOCAIB el Pla director
sectorial de carreteres?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
modificar els aspectes retributius dels càrrecs unipersonals als
centres educatius?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Com ha resolt la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports el problema sorgit al moment de la transferència amb el
personal no docent destinat als centres en conveni amb el
Ministeri de Defensa?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com i quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports adequar les retribucions del personal no docent procedent
de la transferència de l'educació no universitària?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin plantilla té decidida la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports per a cadascun dels centres de professors i
recursos de les Illes Balears?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius i la utilitat de la despesa de 54
milions de pessetes destinats a l'edició d'un video sobre els projectes
de cooperació per al desenvolupament del Govern?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern transferir als consells insulars les
accions de l'empresa Gestur rebudes de l'empresa estatal Sepes?

Palma, a 10 de novembre del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes hectàrees i nombre de places estan afectades per
la moratòria urbanística del Govern balear?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern ha recorregut l'acord de
l'Ajuntament de Formentera de dia 22 de juliol del 1998 referent al
plec de condicions per a l'adjudicació de la gestió del servei
municipal d'abastiment d'aigua potable?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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A quin jurista s'ha encomanat o s'encomanarà l'estudi
d'una possible reforma de la Compilació del Dret Civil de
Balears?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost s'ha pressupostat per a l'estudi d'una possible
reforma de la Compilació del Dret Civil de Balears?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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

Quin és el pressupost total que ha destinat el Govern
durant l'any 1998 per subvencionar projectes d'ONGs al tercer
món?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu pel qual s'ha publicat al BOCAIB de
17 d'octubre un anunci de licitació de serveis per a la producció
d'una sèrie de televisió sobre els projectes de les ONGs
subvencionats pel Govern balear?

Palma, a 11 de novembre del 1998.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es pensa dur a terme la urbanització i l'ampliació del
port de Ciutadella si està afectat per la Llei de mesures cautelars
fins a l'aprovació de les Directrius d'Ordenació Territorial?

Palma, a 12 de novembre del 1998.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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

Quina és l'actitud del Govern balear en relació amb el
reconeixement per part dels advocats de la defensa, a la vista oral
davant el Tribunal Suprem dels recursos relatius al cas del Túnel de
Sóller, d'un finançament irregular del partit majoritari del Parlament
de les Illes Balears?

Palma, a 13 de novembre del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants d'urbanitzables i per quin nombre de places ha
suspès la Llei de mesures cautelars prèvia a l'aprovació de les
Directrius d'Ordenació Territorial, al municipi de Santa Maria?

Palma, a 16 de novembre del 1998.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4876/98, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a reconeixement de les Illes Balears com a nacionalitat històrica, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 18 de novembre del
1998).

 RGE núm. 4885/98, dels Grups Parlamentaris Mixt i PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a reconeixement de les Illes Balears
com a nacionalitat històrica, a tramitar pel procediment d'urgència.
(Mesa de 18 de novembre del 1998).

Palma, a 18 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat inicialment
la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears que reconeix la condició de nacionalitat històrica dels
pobles de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, amb
el suport d'una àmplia i plural majoria.

Atès que la realitat plural de les Illes Balears, formades
per Mallorca, per Menorca, per Eivissa i per Formentera, són i han
de ser considerades nacionalitats tant per identitat històrica com
per llengua pròpia, la catalana, per cultura i per fets diferencials
com la insularitat.

Atès que per primera vegada les institucions de l'Estat
reconeixen el fet nacional diferencial de les Illes Balears, d'acord
amb el que el marc constitucional vigent estableix quant a
diferenciació entre nacionalitats i regions.

Atès que la realitat de l'Estat espanyol és plurinacional,
pluricultural i diversa territorialment, i que la Constitució del 1978
reconeix aquesta realitat plural des d'una lectura àmplia.

Atès que el reconeixement de les realitats nacionals de
les Illes Balears al si de l'Estat espanyol suposarà un canvi
qualitatiu en les relacions bilaterals entre les Illes Balears i l'Estat
en l'àmbit polític, financer i en l'augment de la capacitat
d'autogovern.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears es congratula que,
per primera vegada en la història recent, una institució
democràtica de l'Estat com és el Congrés dels Diputats reconegui
les Illes com a nacionalitat històrica.

2.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
manteniment en la tramitació en el Senat de la redacció de l'article
primer de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears tal com l'ha
aprovat el Congrés dels Diputats, amb el següent text:

"1. Les Illes Balears, com a expressió de la nacionalitat
i identitat històrica dels pobles de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera, accedeixen a l'autogovern en exercici al dret a
l'autonomia reconegut a les nacionalitats i regions que conformen
l'Estat, d'acord amb la Constitució i el present estatut, que n'és llur
norma institucional bàsica.

2. La denominació de la Comunitat Autònoma és Illes
Balears."

3.- El Parlament de les Illes Balears apel•la a la
responsabilitat dels diferents grups polítics presents al Congrés i
al Senat en el reconeixement d'un aspecte tan evident com és el
caràcter de nacionalitat històrica de les illes de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, que són una realitat històrica,
cultural, geogràfica diferent i diferenciada a la resta de l'Estat.

4.- El Parlament insta les Corts Generals a respectar la
condició de nacionalitat històrica aprovada en resolucions de la
Cambra en repetides ocasions.

5.- El Parlament de les Illes Balears també dóna suport al
manteniment de la redacció de l'article quart de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears aprovada pel Congrés dels Diputats
afegit a l'apartat tercer amb el següent text:

"3. Cada illa, amb la voluntat de recuperar i d'actualitzar
l'organització de les institucions tradicionals d'autogovern dins el
marc jurídic vigent, podrà restablir la denominació del consell
insular respectiu que històricament sigui més correcta. La
denominació precisarà de l'aprovació del ple de la institució."

6.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
voluntat de respectar el dret dels consells insulars per restablir els
noms de les institucions històriques d'autogovern de cada illa, que
són els precedents llunyans de l'actual organització plural de les
illes, organitzada a través d'institucions de govern, administració i
representació de cada una d'elles.

Palma, a 13 de novembre del 1998.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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, els Grups
Parlamentaris Mixt i PSM-Entesa Nacionalista presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat inicialment
la proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
que reconeix la condició de nacionalitat històrica dels pobles de
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, amb el suport
d'una àmplia i plural majoria.

Atès que la realitat plural de les Illes Balears, formades
per Mallorca, per Menorca, per Eivissa i per Formentera, són i han
de ser considerades nacionalitats tant per identitat històrica com per
llengua pròpia, la catalana, per cultura i per fets diferencials com la
insularitat.

Atès que per primera vegada les institucions de l'Estat
reconeixen el fet nacional diferencial de les Illes Balears, d'acord
amb el que el marc constitucional vigent estableix quant a
diferenciació entre nacionalitats i regions.

Atès que la realitat de l'Estat espanyol és plurinacional,
pluricultural i diversa territorialment, i que la Constitució del 1978
reconeix aquesta realitat plural des d'una lectura àmplia.

Atès que el reconeixement de les realitats nacionals de les
Illes Balears al si de l'Estat espanyol suposarà un canvi qualitatiu en
les relacions bilaterals entre les Illes Balears i l'Estat en l'àmbit
polític, financer i en l'augment de la capacitat d'autogovern.
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Per tot això, els Grups Parlamentaris Mixt i PSM-Entesa
Nacionalista presenten la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears es congratula que,
per primera vegada en la història recent, una institució
democràtica de l'Estat com és el Congrés dels Diputats reconegui
les Illes com a nacionalitat històrica.

2.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
manteniment en la tramitació en el Senat de la redacció de l'article
primer de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears tal com l'ha
aprovat el Congrés dels Diputats, amb el següent text:

"1. Les Illes Balears, com a expressió de la nacionalitat
i identitat històrica dels pobles de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera, accedeixen a l'autogovern en exercici al dret a
l'autonomia reconegut a les nacionalitats i regions que conformen
l'Estat, d'acord amb la Constitució i el present estatut, que n'és llur
norma institucional bàsica.

2. La denominació de la Comunitat Autònoma és Illes
Balears."

3.- El Parlament de les Illes Balears apel•la a la
responsabilitat dels diferents grups polítics presents al Congrés i
al Senat en el reconeixement d'un aspecte tan evident com és el
caràcter de nacionalitat històrica de les illes de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, que són una realitat històrica,
cultural, geogràfica diferent i diferenciada a la resta de l'Estat.

4.- El Parlament insta les Corts Generals a respectar la
condició de nacionalitat històrica en coherència amb allò que
preveu l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears en
el sentit de consolidar i desenvolupar les característiques de
nacionalitat comunes dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera.

Palma, a 13 de novembre del 1998.
La portaveu del Grup Parlamentari Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort.
El portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 3137/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a les
condicions d'explotació de la concessió del Club Nàutic de
Ciutadella. (BOPIB núm. 161 de 12 de juny del 1998).

Segons l'escrit de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, de 8 de juny del 1998, adjunt vos tramet còpia del
contracte de concessió de referència.
 

Palma, 19 d'agost del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

La còpia del contracte esmentada a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 3164/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa al cabal d'aigua.
(BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

Convé aclarir que la Junta d'Aigües no considera ni deixa
de considerar raonables els cabals de reg, sinó que es basa en
quadres tècnics.

D'altra banda, els cabals de reg per hectàrea depenen, per
a un clima determinat, de diversos factors com són: tipus de conreu,
tipus de sòl, sistema de reg i qualitat de l'aigua emprada.

Segons les dades que figuren al Pla Nacional de Regadius,
a les Balears les dotacions d'aigua per hectàrea, d'acord amb els
conreus i les zones oscil•la entre els 1.500 m3/ha/any per a cereal
i 9.000 m3/ha/any.

Se suposa que s'utilitza el reg per aspersió. En el cas de
reg per degoteig es produeix una notable reducció i un increment si
el reg és a manta o a surco.

Se suposa, així mateix, que la qualitat d'aigua és adequada
per al regadiu. En zones amb aigua salabrosa les dotacions de reg,
per exemple per a alfals (que és dels conreus més tolerants),
s'incrementen fins a 12-15.000 m3/ha/any, per les necessitats de
rentat del sòl.
 

Palma, 17 d'agost del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 3249/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a oms de la grafiosi. (BOPIB
núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

El Govern balear va encarregar un estudi sobre la grafiosi
dels oms, aquest estudi va identificar i inventariar tots els bosquets
de les Balears i la seva situació sanitària. El treball que encara no
està acabat ha consistit en millores sanitàries dels bosquets,
eliminant els peus malalts i complementant amb tractaments
fitosanitaris per tal d'eliminar el vector, l'insecte transmissor de la
malaltia. Així mateix, es varen fer horts d'oms reproduïts per llavors
i per estaquetes i així mateix d'altres peus obtinguts per reproducció
in vitro.
 

Palma, 13 d'agost del 1998.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.
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Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 3257/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a obres del Pla
Mirall subvencionables per la Conselleria de Medi Ambient.
(BOPIB núm. 163 de 3 de juliol del 1998).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al registre General de l'Oficialia Major, a disposició de
tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 3427/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a l'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del
1998).

La relació de les dades sol•licitades és la següent (els
salaris es poden trobar al capítol 1r dels pressuposts). A la relació
s'esmenta el nom, el lloc de treball, el tipus de contracte i la data
de contractació:

* Pere Rotger. Gerent. Alta direcció. 26/08/97.
* Salvador Fortuny. Director d'àrea Disseny i Qualitat. Alta
direcció. 01/04/93.
* Miquel Mercadal. Director d'àrea de Promoció Industrial. Alta
direcció. 15/09/94.
* Magdalena Grimalt. Coordinadora d'administració. Fixo.
26/07/98.
*  Rafael Vaquer. Cap d'àrea Disseny gràfic. Fixo. 01/01/95.
* Margarita Pomar. Comercial. Fixo. 20/02/89.
* Antonio Garcías. Cal d'administració. Fixo. 19/02/90.
* Jaume Martorell. Comptable. Temporal. 01/04/96.
* Albert Roca. Tècnic autoedició-1. Temporal. 18/01/97.
* Carlos Guindos. Tècnic autoedició-2. Temporal. 10/01/97.
* Lucía Matas. Tècnic autoedició-3. Temporal. 04/07/96.
* Bárbara Beltrán. Tècnic Disseny industrial. Temporal. 04/07/96.
* Antonia Medina. Auxiliar administrativa autoedició-1. Fixo.
01/06/90.
* Isabel Valle. Auxiliar administrativa autoedició-2. Temporal.
04/07/96.
* Esperanza Cabeza. Auxiliar administrativa Direcció. Fixo.
16/01/91.
* Francisca Sans. Tècnic moda. Temporal. 04/08/95.
* Pere Jover. Cap d'àrea de Qualitat. Temporal. 01/06/97.
* Lina Torres. Coordinadora de qualitat. Fixo. 23/03/94.
* Juana Miquel. Administratiu. Fixo. 21/03/95.
* Angela Vanrell. Auxiliar administratiu. Fixo. 05/04/95.
 

Palma, 11 de setembre del 1998.
El Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 3428/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Institut de Biologia
Animal, SA.(BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major, a disposició de
tots els Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 3429/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a Serveis de Millora
Agrària.(BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

La relació de les dades sol•licitades és la següent (els
salaris es poden trobar al capítol 1r dels pressuposts). A la relació
s'esmenta el lloc de feina, la persona, el tipus de contracte i la data
de contractació:

* Director gerent. Lorenzo Rigo Rigo. Fixo. 01/08/91.
* Enginyer tècnic. Manuel Rotger Salas. Fixo. 19/07/91.
* Cap d'administració. Francisco Mena Garau. Fixo. 09/02/90.
* Oficial administratiu. Gabriel Company Bauza/Manuel March
Homar. Fixo/Fixo. 15/07/96 i 03/02/92.
* Auxiliar administratiu. Maria Oliver Miralles. Fixo. 02/09/92.
* Lloc base. Teresa Beltran Hurtado/María Magdalena Robes
Rosselló. Fixo/Fixo. 01/01/97 i 14/02/978.

Palma, 22 de setembre del 1998.
El conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3440/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, relativa a les tales i neteja de bosc
realitzades a Menorca entre abril del 1997 i juliol del 1998.(BOPIB
núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

S'han realitzat treballs de silvicultura (prevenció
d'incendis forestals) per part de l'Institut Balear de la Naturalesa
(Ibanat) a les finques següents: Algaiarens, Son Lanzell, Fonts
Redones, Binidumis, i al Camí d'en Kane.

La determinació de les zones d'actuació es basa en
l'establert al Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals de
l'illa de Menorca.

Per a l'any 1998, el Consorci Temporal de Propietaris
Forestals de Mercadal, ha sol•licitat ajuts per realitzar treballs
silvícoles de prevenció d'incendis, per import de 16.10.776 pessetes,
d'acord amb el 3r Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios
Forestales (Papif III).

Palma, 16 de setembre del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3511/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a pla especial de l'Anei
dels Alocs a Fornells.(BOPIB núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

En la redacció i elaboració del Pla especial, s'ha consultat
prèviament els municipis de Ferreries i es Mercadal.
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En data 6 de març del 1998, es va signar el conveni de
col•laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral i el Consell Insular de Menorca per a
l'elaboració dels plans especials de protecció dels aneis de
Menorca, constituint una comissió integrada per quatre
representants de la conselleria i quatre del consell insular per
supervisar la redacció de l'esmentat pla especial.

Reunions amb els municipis afectats: 
* 11 de març del 1998. Comissió-ajuntaments de Ferreries i es
Mercadal.
* 23 d'abril del 1998. Comissió Govern-Ajuntament d'es
Mercadal.
* 29 de juliol del 1998. Comissió Govern-Consell Insular-
ajuntaments de Ferreries i es Mercadal.

Reunions de la Comissió de seguiment de la redacció del
Pla Especial:
* 11 de març del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 28 d'abril del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 18 de maig del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 1 de juny del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 3 de juny del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 22 de juny del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 16 de juliol del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 20 de juliol del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.
* 27 de juliol del 1998. Comissió Govern-Consell Insular.

Palma, 2 de setembre del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3589/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a l'aportació
econòmica del Govern al Pla de residus sòlids al 1997.(BOPIB
núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

L'aportació econòmica del Govern al Pla de residus
sòlids a l'illa de Menorca el 1997 fou de 28.751.076 pessetes.

Palma, 2 de setembre del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3590/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a l'aportació
econòmica del Govern al Pla de residus sòlids per al 1998.(BOPIB
núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

L'aportació econòmica del Govern al Pla de residus
sòlids a l'illa de Menorca el 1998 fou de 0 pessetes.

Palma, 2 de setembre del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3591/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a l'aportació
econòmica del Govern al Pla de residus sòlids per al 1996.(BOPIB
núm. 167 de 31 de juliol del 1998).

L'aportació econòmica del Govern al Pla de residus sòlids
a l'illa de Menorca el 1996 fou de 5.000.000 de pessetes.

Palma, 2 de setembre del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i

Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3660/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a execució 2n Pla d'embelliment
i esponjament de zones turístiques. (BOPIB núm. 167 de 31 de juliol
del 1998).

Adjunt us tramet informe de la situació i grau d'execució
de les obres referent al 2n Pla d'embelliment i esponjament de les
zones turístiques.
 

Palma, 15 de setembre del 1998.
El Conseller de Turisme:
José María González Ortea.

L'informe esmentat a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3683/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Pla de vies
cicloturístiques. (BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).

S'ha fet l'estudi d'una xarxa d'itineraris cicloturístics a
nivell d'estudi previ. L'únic projecte redactat és la via cicloturística
Biniali-Porreres que està pendent del conveni amb els ajuntaments.

Igualment està pendent de conveni la ruta d'accés a la
UIB.

Per altra part, està en fase d'execució (obres) el carril de
bicicletes de Ses Salines-Fornells.
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3684/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a manteniment de la via
subterrània que comunica la plaça d'Espanya amb el port de Palma.
(BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).
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Mitjançant escriptura pública de dia 17 de gener de 1971
es formalitzà la cessió gratuïta del túnel que va des de l'estació de
Palma fins al port, per part de la Companyia de Ferrocarrils de
Mallorca S.A. a l'Excel•lentíssim Ajuntament de Palma.
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3707/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a expedients
sancionadors en transport terrestre. (BOPIB núm. 171 d'11 de
setembre del 1998).

Els ingressos en concepte d'incoació, tramitació i
resolució dels expedients sancionadors en matèria de transport
terrestre, inclosos els recursos administratius, en el període
corresponent entre dia 1 de gener de 1995 i dia 7 d'octubre de
1998, han estat de 269.038.508 pessetes, i és el nombre
d'expedients sancionadors tramitats de 5.744:

- 64.338.004 pessetes durant l'any 1995, corresponents
a 1.287 expedients.

- 80.014.502 pessetes durant l'any 1996, corresponents
a 1.617 expedients.

- 82.183.001 pessetes durant l'any 1997, corresponents
a 1.855 expedients.

- 42.503.001 pessetes durant l'any 1998, corresponents
a 985 expedients.
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3708/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a transport
terrestre. (BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).

No existeixen ingressos per actuacions inspectores de
control, verificació i denúncia en referència al transport terrestre,
ja que no hi ha taxa per aquest concepte.
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 3709/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a expedients de
comunicació de transports turístics. (BOPIB núm. 171 d'11 de
setembre del 1998).

Els ingressos per taxes d'expedició de còpies
compulsades derivades de comunicacions de transports turístics
arribaren en els nou primers mesos de 1998 a la quantitat de
471.750 pessetes.
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3710/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a concessions i
autoritzacions de transport terrestre. (BOPIB núm. 171 d'11 de
setembre del 1998).

Els ingressos per taxes d'expedició de la tramitació i
resolució d'expedients d'atorgament, modificació i extinció de
concessions i autoritzacions de transport terrestre arribaren en els
nou primers mesos de 1998 a la quantitat de 17.053.243 pessetes.
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3715/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover i Nicolau, relativa a programes per als
infants immigrants. (BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).

Quant als continguts que es pensa incloure en el temari
d'humanitats relacionats amb l'educació intercultural a les escoles:

1.- La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports en la
temàtica d'humanitats no té per missió elaborar un simple temari o
llistat de temes d'humanitats, sinó d'elaborar els currículums de tot
els nivells, etapes i cicles educatius (EI, EP, ESO, Btx, CF)

2.- En tots aquests currículums, l'elaboració dels quals es
posa en marxa durant el present curs, s'incorporaran els continguts
d'educació intercultural que es deriven de les conclusions i
recomanacions del Dictamen del Grup de treball de les humanitats
en l'educació secundària aprovat per la Conferència d'Educació del
passat mes de juny (vegeu conclusions del Dictamen).

A títol d'exemple el currículum d'història contemplarà de
forma expressa el que hi ha de comú amb la resta de pobles
d'Europa i que fonamenta l'actual integració europea; i els
currículums de llengua i geografia incorporaran el coneixement de
la realitat plural d'Espanya a fi que la riquesa lingüística i cultural
sigui coneguda i estimada.
 

Palma, 2 d'octubre del 1998.
El Conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Manuel Ferrer Massanet.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3805/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a projectes i
actuacions executats en seguretat vial durant els anys 1997 i 1998.
(BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del 1998).

S'ha de dir que més del 50% del pressupost de
conservació es destina a seguretat vial. Si en aquest concepte
incloem els reforços de paviment, el percentatge s'eleva al 85%
del total pressupostari. En xifres, la quantitat destinada a seguretat
vial ronda els 1.800 milions.

En concret, durant 1997 es durà a terme, entre d'altres de
menor envergadura, les següents obres:
- Millora senyalització vertical a Mallorca, Menorca i Eivissa.
- Intersecció Sant Llorenç
- Travessia Santa Eugènia
- Rotonda de Muro
- Barreres 96
- Il•luminació Punta de Son Gual
- Rotonda Sant Carles-es Canar
- Millora paviment Manacor-Sant Llorenç
- Millora paviment Ariany-Petra
- Millora paviment C-715 trams intermedis
- Millora paviment Inca-Sineu
- Millora paviment passeig Marítim de Palma
- Paviment antilliscant costa de Xorrigo
- Drenatge Establiments
- Reposició reixeta
- Reparació d'ampits
- Obra a murs
- Obres de fàbrica
- Barreres de seguretat
- Pas inferior Inca-Llubí
- Senyalització vertical autopista Andratx
- Col•locació elements complementaris
- Manteniment xarxa semàfors
- Tancament rotonda ses Torres (Ariany)
- Senyalització horitzontal Mallorca, Menorca i Eivissa
- Balisament i barreres
- Senyalització ordinària
- Senyalització indicativa

Durant el present exercici s'han realitza o iniciat, entre
d'altres de menor envergadura, les següents obres:
- Millora paviment C-715 trams intermigs.
- Millora paviment Inca-Sineu
- Millora paviment Petra-Sineu
- Millora paviment Campanet-Alcúdia
- Millora paviment C-713 trams intermigs
- Millora paviment Ferreries-Ciutadella
- Il•luminació Punta de Son Gual
- Rotonda Cas Saboners
- Rotonda Son Mas (Andratx)
- Rotonda Sant Llorenç
- Senyalització Mallorca 97
- Passarel•la Santa Ponça
- Travessia Caimari
- Petra, voravies, tancament i il•luminació rotonda
- Drenatge asfaltat Petra-Sant Joan
- Rotonda Son Moll (Capdepera)
- Voravies Artà
- Rotonda Formentor
- Millora travessia Ferreries
- Carril bici ses Salines-Fornells
- Rotonda Mercadal
- Rotonda Ferreries
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3820/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a recursos
existents malalts mentals. (BOPIB núm. 171 d'11 de setembre del
1998).

El Consell de Govern aprovà el Pla autonòmic de salut
mental, que actualment es troba en el Parlament balear per a la seva
tramitació com a Pla.

En aquests moments els recursos existents a cadascuna de
les Illes són els següents:

Mallorca
7 unitats de salut mental (6 d'Insalud i 1 de Gesma)
1 unitat de salut mental infantojuvenil (Gesma)
3 unitats d'hospitalització breu (1 a l'Hospital de Son

Dureta amb 22 llits, i 2 a l'Hospital Psiquiàtric amb 55 llits i 30 llits,
respectivament)

Per a l'atenció continuada de malalts amb trastorns
mentals (Gesma):

1 centre de dia amb 30 places
1 taller ocupacional que atén les necessitats ocupacionals,

formatives i d'integració dels malalts amb trastorns mentals amb
capacitat de 70 places

1 unitat de llarga estada amb 240 places
4 pisos tutelats amb una capacitat de 13 places. Els pisos

tutelats depenen bàsicament de la Unitat de rehabilitació i inserció
de l'Hospital Psiquiàtric

La URR elabora programes d'intervenció específics. Dins
de la reforma que s'està duent a terme de l'Hospital Psiquiàtric es
produiran algunes modificacions per a la millora de l'atenció del
malalt amb trastorn mental que consistirà bàsicament en la creació
de 3 nivells d'atenció en el taller ocupacional.

Nivell I.- Es realitzarà teràpia ocupacional amb possibilitat
de 60 places als diferents tallers (ceràmica, jardineria, etcètera).

Nivell II.- Prelaboral i laborteràpia amb 45 places.

Nivell III.- Laboral i d'ocupació amb capacitat de 15
places.

Menorca
1 unitat de salut mental (Insalud)
1 unitat d'hospitalització breu (Insalud) amb 7 llits

Per a l'atenció continuada dels malalts amb trastorns
mentals:

2 centres de dia dependents del Consell Insular de
Menorca, un situat a Maó i l'altre a Ciutadella, amb una capacitat de
15 places a cadascun i on es desenvolupen diferents tallers
ocupacionals.

D'altra banda, mitjançant un conveni amb el Consell
Insular de Menorca, s'establí un sistema d'atenció a malalts mentals
crònics d'aquesta illa a l'Hospital Psiquiàtric.

Eivissa-Formentera
1 unitat de salut mental (Insalud)
1 unitat d'hospitalització breu (Insalud) amb 14 llits
1 unitat de salut infantojuvenil (Patronato para la

protección de la salud mental de Ibiza i Formentera)
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El Pla autonòmic de salut mental aprovat pel Govern
balear preveu:

- Incrementar la dotació de professionals a totes les
unitats de salut mental de les Illes

- Dotar d'una altra unitat de salut mental infantojuvenil
a Mallorca i crear la de Menorca

- Dotar tots els hospitals generals d'una unitat
d'hospitalització breu

- Crear 3 centres de dia a Mallorca i 1 a Eivissa-
Formentera

- Dotar 20 noves places de pisos tutelats a Mallorca,
crear 10 places a Menorca i 10 places a Eivissa-Formentera

La despesa que suposà per al Govern balear l'assistència
en matèria de salut mental l'any 1997 fou la següent:

Despesa de personal 1.328.624.000
Despesa corrent 257.090.000
Inversions realitzades 21.792.000
Total 1.607.503.000

La distribució estimativa de l'esmentada despesa és la següent:

Unitat de llarga estada 240 llits 59% 948.426.000
Unitat d'hospitalització breu

i resta de recursos 41% 659.503.000
Total 1.607.503.000
 

Palma, 13 d'octubre del 1998.
El Conseller de Foment:
Joan Verger i Pocoví.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3982/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a interessos de
demora per expropiacions dutes a terme pel Govern. (BOPIB núm.
174 de 2 d'octubre del 1998).

Per part d'aquesta conselleria, no s'ha efectuat cap tipus
de despesa per aquest concepte.

Palma, 19 d'octubre del 1998.
El conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori

i Litoral:
Miquel A. Ramis i Socías.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3984/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, relativa a gestions per
equiparar els preus dels combustibles. (BOPIB núm. 174 de 2
d'octubre del 1998).

L'equiparació dels preus dels combustibles és una qüestió
complexa que requereix, abans de tot, fer un seguiment in situ sobre
quina és l'evolució de la recent liberalització del mercat i, per tant,
quin és el sistema de preus comparat entre la península i les Illes
Balears.

La prudència aconsella establir un seguit de controls del
preu de les gasolines i dels combustibles en general a les nostres
illes, per tal de comprovar quina és, si és així, la desviació respecte
a la xifra de referència que s'apliqui al conjunt peninsular.

En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria ja ha fet públic que ha donat les ordres adients per tal de
procedir als esmentats controls. Al mateix temps, ha estat en
contacte amb els operadors per tal d'advertir que no es podran
produir desviacions importants respecte al territori peninsular.

Si efectivament es comprovàs que en el recent sistema de
llibertat, es produeixen desviacions importants, es procediria a
donar una passa més, que seria anunciada oportunament per les
autoritats del Govern.
 

Palma, 14 d'octubre de 1998
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

3345/98. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 18 de novembre del 1998, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4771/98, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual es comunica la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient,
publicada en el BOPIB núm. 164 de 13 de juliol del 1998.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 182.

- 1.2.2. Respostes a preguntes formulades en el Ple. Apartat J), pàgs.
5032 i 5050.
Aquesta pregunta ha de figurar entre les ajornades.
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- 1.3.4. Proposicions no de llei, apartat A). Pàgs. 5032 i 5050.
On diu: RGE núm. 4456/98.
Ha de dir: RGE núm. 4456/97.

- 1.4. Informació. Apartat A), pàgs. 5032 i 5051.
A la relació de preguntes ajornades s'hi ha d'afegir la RGE núm.
4483/98, presentada pel diputat Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la renovació de la
contractació de la doctora especialista en medicina esportiva de
l'Escola Balear de l'Esport.

- 2.5. Informació, apartat A). Pàgs. 5033 i 5052.
On diu: RGE núm. 3092/98.
Ha de dir: RGE núm. 3082/97.
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