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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSTES
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de febrer del 1999, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposta RGE núm. 796/99, de
la Comissió Tècnica Interinsular, relativa a atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d'Espectacles públics
i activitats recreatives.

Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 

PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
AL S C O N S E L L S  I N S UL ARS E N M AT È RIA
D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Exposició de motius

El dia 1 de gener de 1996 tengué efectivitat l’atribució
de competències als consells insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera en matèria d’activitats classificades,
d’acord amb el que estableix la Llei 8/1995, de 30 de març,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics, que regulava el
procediment, les infraccions i les sancions corresponents.

Paral•lelament, el Reial Decret 122/95, de 27 de gener,
de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’espectacles,
en el desplegament del que disposa l’article 10.25 del nostre
Estatut d’autonomia, va articular la forma i les condicions en què
es podia fer aquest traspàs, així com les funcions que quedaven en
reserva de l’Estat i aquelles que havien d’exercir-se en cooperació
entre ambdues administracions. Una vegada assumides aquestes
competències pel Decret 21/95, de 23 de febrer, sembla adient, al
seu torn, traspassar determinades competències de funcions i
serveis en aquesta matèria als òrgans de govern i administració de
cada territori insular, als efectes d’evitar la duplicitat de
procediments i de complir el manament constitucional d’eficàcia
en l’actuació administrativa, ja que amb la gestió d’aquests òrgans
es pot  contribuir a una prestació de serveis més eficaç, atesa la
proximitat d’aquests amb el ciutadà.  Aquest és, doncs, l’objecte
d’aquesta Llei, que al mateix temps haurà de ser respectuosa amb
les potestats que corresponen a l’Estat en l’ús del títol de
concessions de seguretat pública, amb les funcions que
corresponen al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i amb les de cooperació i coordinació que hi ha entre
ambdues administracions.

Actualment, la nostra Comunitat no té cap norma
dispositiva pròpia en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives, per la qual cosa, d’acord amb el que estableixen els
apartats 1 i 2 de la disposició transitòria setena de l’Estatut
d’autonomia, romandrà vigent el Reial decret 2816/82, de 27
d’agost, pel qual s’aprovà el Reglament general de policia
d’espectacles públics i activitats recreatives; és a dir, els
espectacles, les activitats esportives o recreatives, i els establiments
destinats al públic que es relacionen a l’annex nomenclàtor de la
normativa estatal esmentada abans, amb independència del fet que
siguin de titularitat pública o privada, i que es proposin o no finalitat
lucrativa.

Les Illes Balears són una realitat geogràfica i històrica
plural, desigual i diversa, d’articulació difícil en un sistema conjunt
d’institucions polítiques administratives. Per donar satisfacció a la
voluntat d’autogovern de cada illa, articulada com un sistema de
cooperació harmònica de caire interinsular, i en aplicació de l'article
39 de I'Estatut d’autonomia i de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
consells insulars, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat les deu
lleis, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, i vuit al Consell Insular de Mallorca,
següents:

1. La Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat.

2. La Llei 8/1993, d'1 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de règim local.

3. La Llei 9/1993, d'1 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’informació turística.

4. La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència
social.

5. La Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.

6. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria  de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i
d'esports.

7. La Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs
aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions.

8. La Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de competències
als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria
d’ordenació turística.

9. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de
menors.

10. La Llei 13/1998, de 31 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera en matèria de transport per carretera.

Aquesta llei, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives,
constitueix l’onzena passa quant al tema de les transferències als ens
esmentats.
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Article 1. Objecte de la llei

S’atribueixen als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial, i
amb caràcter de pròpies, les competències executives i de gestió
assumides pel Govern de la Comunitat Autònoma les Illes
Balears, en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives,
de conformitat amb el que estableixen els articles 39.13 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i l’article 12.3 de la Llei
5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es reserva les potestats genèriques i específiques
determinades a l'article 3 d’aquesta llei.

Article 2. Competències que es transfereixen

Es transfereixen als consells insulars les competències
següents:

1. Informar els expedients relatius a edificis, locals o recintes
destinats a espectacles públics, activitats recreatives i a
establiments de concurrència pública, tramitats pels ajuntaments,
d’acord amb el que es disposi reglamentàriament.

2. Autoritzar espectacles, diversions, serveis o activitats
recreatives de caràcter extraordinari, singulars o excepcionals, a
locals en què la seva llicència no les empari.

3. Autoritzar espectacles o activitats recreatives que siguin de
caràcter benèfic, aquells organitzats per associacions inscrites i
aquells que pretenguin gaudir de protecció oficial.

4. Autoritzar espectacles, activitats recreatives o activitats
singulars o excepcionals que no es trobin genèricament o
especialment reglamentats, o que per les característiques que tenen
no puguin acollir-se a les normes dels reglaments dictats.

5. Autoritzar activitats recreatives, curses, caravanes o
manifestacions esportives que en dur-se a terme transcorrin per
més d’un terme municipal, en el respectiu àmbit insular.

6. La potestat inspectora i sancionadora en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives.

7. Totes aquelles que, expressament, no s’hagin previst en aquesta
llei.

Article 3. Potestats genèriques i específiques que corresponen al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Corresponen al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears les potestats, els serveis, les funcions i actuacions
genèriques següents:

1. Casinos, jocs i apostes.

2. Espectacles taurins.

3. La gestió i execució d’espectacles públics o activitats
recreatives, quan afectin més d’un ens insular.

4. Els espectacles o activitats recreatives organitzats pel Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Representar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
qualsevol manifestació extracomunitària o supracomunitària.

6. La coordinació amb l’Administració, general o perifèrica, de
l’Estat en aquells aspectes de la seva activitat reglamentària
normativa que afectin la seguretat pública.

7. La coordinació dels consells insulars en l’exercici de les
competències transferides, d’acord amb el que disposa el capítol VI
de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars.

8. La gestió de les estadístiques autonòmiques.

9. La gestió i custòdia del Registre de les Illes Balears d’empreses
i locals en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
         
Article 4. Normativa reguladora

1. En l’exercici de les competències que atribueix aquesta Llei, els
consells insulars ajustaran el seu funcionament al règim que
s’estableix en aquesta, de la mateixa manera que en la Llei 5/1989
de 13 d’abril, de consells insulars, en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i en la legislació emanada del
Parlament de les Illes Balears que els sigui d’aplicació o,
subsidiàriament, en la legislació estatal.

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

3. Els consells insulars, en l’ús de la potestat reglamentària
organitzativa, determinaran la competència dels diversos òrgans de
la corporació insular en l'exercici d'aquesta atribució de
competències, i podran establir òrgans desconcentrats per a la seva
execució i gestió, en fixaran l’organització, la composició, i el
funcionament, així com la tramitació i l'execuió dels seus acords i
la impugnació, mitjançant recurs ordinari, davant el Ple del consell
insular corresponent.

Article 5. Dels registres.

1. El Registre Autonòmic d’Empreses i Locals d’Espectacles
Públics i d’Activitats Recreatives serà únic per a totes les Illes
Balears i la custòdia i gestió d’aquest s’encomanaran a la conselleria
competent en la matèria.

2. Els consells insulars, en el seu àmbit territorial respectiu, crearan
i gestionaran els propis registres insulars d’empreses i locals
d’espectacles públics i activitats  recreatives, que tendran la mateixa
estructura, organització i funcionament que el Registre de les Illes
Balears.

Article 6. Formes de coordinació i informació mútua

Sense perjudici de la coordinació general a què fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells
insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i els consells insulars podran acordar els mecanismes adequats de
coordinació i informació mútua en les matèries objecte d'aquesta
atribució.
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Article 7. Cost efectiu

1. El cost efectiu anual de l'atribució de les competències a què fa
referència aquesta Llei puja a 33.360.507 pessetes per a l'any
1999.

El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I, i de la taxa de variació interanual que experimenti
I'índex de preus al consum quant al capítol II i als costs indirectes.

2. La quantificació del cost efectiu s’ha fet de conformitat amb les
valoracions següents:

Consell Insular de Mallorca:

Capítol I 15.253.908 PTA
Capítol II      716.486 PTA
Total 15.970.394 PTA

Consell Insular de Menorca:

Capítol I 8.306.960 PTA
Capítol II    388.097 PTA
Total 8.695.057 PTA

Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

Capítol I 8.306.960 PTA
Capítol II    388.097 PTA
Total 8.695.057 PTA

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

A) Consell Insular de Mallorca:

- Total: 15.970.394 PTA 
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 47’88 %

B) Consell Insular de Menorca:

- Total: 8.695.057 PTA 
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 26’06 %

C) Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

- Total: 8.695.057 PTA 
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 26’06 %

Article 8. Mitjans personals

Es transfereix als consells insulars, sota la seva capacitat
organitzativa, el personal següent:

I. Es traspassen al Consell Insular de Mallorca les 3 places
següents:

1) Dos funcionaris de carrera o personal laboral.
Grup: A/B; nivell 1, 2 o 3.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.

2) Un funcionari de carrera, del Cos/Cat: auxiliar
administratiu.

Grup: D
Nivell de complement de destí: 16.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Localitat: Marratxí.

II. Es traspassen al Consell Insular de Menorca les 2 places
següents:

1) Un funcionari de carrera o personal laboral.
Grup: A/B; nivell 1, 2 o 3.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.

2) Un funcionari de carrera o personal laboral.
Grup: C/D; nivell 4, 5 o 6.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.

III. Es traspassen al Consell Insular d’Eivissa i Formentera les 2
places següents:

1) Un funcionari de carrera o personal laboral.
Grup: A/B; nivell 1, 2 o 3.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.

2) Un funcionari de carrera o personal laboral.
Grup: C/D; nivell 4, 5 o 6.
Lloc de treball: Espectacles i activitats classificades.
Situació: vacant.

Article 9. Mitjans materials

1. Béns immobles.

L’atribució de les competències que efectua aquesta llei
no dóna lloc a cap traspàs de béns immobles.

2. Béns mobles.

L’atribució de les competències que efectua aquesta llei
no dóna lloc a cap traspàs de béns mobles.

Article 10. Control de la legalitat i impugnació dels actes i acords
dels consells insulars

1. Els consells insulars hauran de trametre a l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el termini de trenta
dies posteriors a l’adopció d’aquesta, una còpia o, si n’és el cas, un
extracte dels actes i els acords definitius de tots els òrgans de la
corporació insular, dictats en la matèria objecte d’aquesta
transferència. També es podrà lliurar aquesta informació mitjançant
transmissió telemàtica, amb els sistemes d’intercomunicació i de
coordinació que garanteixin la compatibilitat informàtica.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
exercirà, si n'és el cas, les facultats d’impugnació dels actes i acords
d e l s  c o n s e l l s  i n s u l a r s  d a v a n t  l a  j u r i s d i c c i ó
contenciosoadministrativa, quan considerin que incorrin en infracció
de l’ordenament jurídic.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Comissions paritàries

Per acord entre el Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el consell insular corresponent es crearà una
comissió paritària, la missió de la qual serà la de fer efectiu el
traspàs de la documentació que aquesta llei determina.

Segona. Subrogació dels consells insulars

Els consells insulars se subroguen, a partir de
I'efectivitat de l'atribució de les competències que preveu aquesta
llei, en els drets i les obligacions de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatius a les
competències transferides.

Tercera. Dret d’opció dels funcionaris

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

Quarta. Convenis de col•laboració

Amb la finalitat que els consells insulars puguin executar
de manera eficaç les competències que aquesta llei els atribueix,
podran atorgar-se convenis de col•laboració entre el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els consells insulars, a
petició d'aquests, i no suposaran cap càrrega econòmica per a les
administracions insulars.

Cinquena. Gratuïtat del butlletí oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

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

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Resolució dels recursos administratius

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la competència per a resoldre els recursos
administratius interposats contra els actes i acords dictats pels seus
propis òrgans, abans que sigui efectiva l'atribució de les
competències que estableix aquesta Llei, encara que el recurs
s'interposi posteriorment.

Segona. Representació i defensa judicial

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la representació i defensa en judici dels recursos
i accions jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels seus
propis òrgans, abans que sigui efectiva  l'atribució de les
competències que estableix aquesta Llei, encara que el recurs
s'interposi posteriorment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al
que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació governativa

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució d’aquesta Llei.

Segona. Data d’efectivitat de l'atribució

En compliment del que estableix l'article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, es fixa el dia 1 d’abril del
1999 com a data d'efectivitat de l'atribució de competències, en
concepte de pròpies, que disposa aquesta Llei.

Tercera. Entrada en vigor

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

Palma, 4 de gener del 1999.
El secretari de la Comissió Tècnica Interinsular:
Pere Palau i Torres.
La Presidenta de la Comissió Tècnica Interinsular:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de febrer del 1999, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la  Proposta RGE núm. 797/99, de la
Comissió Tècnica Interinsular, relativa a atribució de competències
als Consells Insulars en matèria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Artesania.

Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 

PROPOSTA D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
A L S  C O N S E L L S  I N S U L A R S  E N  M A T È R I A
D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ARTESANIA

Exposició de motius

I

La Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears de 1983 incideixen en l’estructuració de les
institucions de les illes Balears. En ambdós textos jurídics es permet
i s'estableix una administració pròpia a través dels consells insular
de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, sense desvirtuar la
configuració pròpia de les illes Balears com una comunitat
autònoma dins l’Estat espanyol i amb una organització conjunta.
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Així doncs, tant els textos normatius fonamentals com
la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars, configuren el
marc jurídic d’aquests ens i estableixen una dualitat de funcions
entre les pròpies de l’Administració local i de l’Administració
autonòmica, amb la previsió de competències que es fixa en
l’article 39 de l’Estatut d’autonomia mateix.

  Igualment s’hi preveu la possibilitat que es transfereixin matèries
que seran atribuïdes als consells amb el caràcter de pròpies, així
com, en altres casos, la transferència solament podrà afectar
matèries delegades de la manera i la forma que es determini
posteriorment.

En aquest context, aquesta Llei acull les matèries
d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania. Atesa l’afinitat de les
matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, totes integrants del
denominat sector primari de l‘estructura econòmica productiva de
l’Estat, és per això que el tractament que se’n fan en aquesta Llei
és conjunt. D’altra banda, per raons d’oportunitat legislativa,
s’inclou en aquesta Llei la matèria atribuïda a l’artesania, d’acord
amb l’article 39.21 de l’Estatut d’autonomia.

II

 Les matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, en
conjunt, basculen sobre uns principis que seran desvelats en
aquesta exposició de motius per a la millor comprensió del text
articulat. En primer lloc, és paper fonamental en matèria
d’agricultura la Comissió, com a òrgan institucional de la Unió
Europea. Espanya, en la mesura que és Estat membre de la UE,
veu configurades en el seu ordenament jurídic propi totes les bases
i les directrius establertes en el seu si i que es determinen sota la
denominació de Política Agrària Comuna (PAC). Igualment, des
del punt de mira de l'Estat espanyol, no s'ha d'oblidar que la
missió del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA)
de l'Administració central de l'Estat és desenvolupar una política
comuna en el conjunt de l'Estat en perfecta consonància amb
l'estructura agrícola i pesquera de la Unió Europea. A més,
Espanya, en haver-se configurat en un Estat de les autonomies, és
el MAPA mateix que ha de desenvolupar una política de
coordinació de totes aquelles funcions desenvolupades per les
comunitats autònomes que, això no obstant, han de seguir criteris
i directrius fixats per la Comissió en el si de la Unió Europea. En
el nostre cas, qualsevol transferència que es faci de la matèria
agrícola o pesquera a institucions distintes a la Comunitat
Autònoma (els consells insulars) ha de preveure que la
coordinació de la política agrària comuna de les Illes Balears ha
de recaure en la Comunitat Autònoma, com a institució
representant davant el MAPA i la Unió Europea.

Per aquesta raó, hem de reflectir en aquesta exposició de
motius la importància de l'article 3 d'aquesta Llei, si més no, en els
seus tres primers apartats, en els quals s'han de reservar al Govern
de la Comunitat Autònoma les funcions exclusives de:

a) representació de la Comunitat davant les institucions estatals o
comunitàries;

b) direcció i coordinació de la política agrària comuna del conjunt
de les Balears i

c) planificació i coordinació de les matèries transferides en la
mesura que afectin l'activitat general de l'economia (en aquest
darrer cas a l'empara de l'article 39 de l'Estatut d'autonomia).

D'altra banda, en haver-hi una política agrària comuna, es
configura en tot l'entramat jurídic que constitueixen les matèries que
afecten el sector primari un conjunt de programes i ajudes que es
financen o cofinancen des de la Unió Europea i/o des del MAPA.
Per això, des de la Unió Europea mateixa i des del MAPA es
determinen les institucions que desenvolupen els plans i les ajudes.
Vegem els supòsits actuals, susceptibles de ser mantenguts per la
política futura de la Unió Europea:

a) La coordinació de la majoria d'ajudes directes de la PAC,
finançades íntegrament per la Unió Europea i tramitades i
gestionades per l'Estat membre, en col•laboració amb els diversos
organismes pagadors establerts a les comunitats autònomes, es duu
a terme des de l'organisme autònom FEGA dependent del MAPA
i que estableix la gestió a través del denominat organisme pagador
de cada una de les comunitats autònomes. L'organisme pagador té
una configuració i una estructura que permet destriar allò que
suposa la tramitació i la gestió de les ajudes (els expedients) d'allò
que suposa la resolució i el pagament de les ajudes. El primer
apartat podrà ser delegat a una altra entitat (en les línies pròpies
d'agricultura, als consells; en altres línies inserides en altres
departaments de la Comunitat Autònoma, a altres conselleries). No
obstant això, el segon dels apartats (resolució i pagament, així com
auditoria i control intern) no podrà ser delegat, sinó que és
responsabilitat de la Comunitat Autònoma i avui se centra en la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria del Govern Balear.
Ara bé, la interrelació existent entre l'entitat que gestioni la matèria
delegada (consell insular) i la Comunitat Autònoma ha de ser
absoluta, i la fiscalització que dugui a terme la Intervenció del
consell és la que servirà per acotar la responsabilitat de l'ens gestor
i la que permetrà a la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma gestionar-ne el pagament i, en últim terme, certificar els
comptes anuals.
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b) Ajudes derivades del programa DOCUP. Actualment aquest
programa té una vigència de cinc anys i acaba dia 31 de desembre
de 1999, quant a compromís, i dia 31 de desembre de l'any 2001,
quant a pagament efectiu. A més, en el curs de l'aprovació de la
denominada Agència 2000 de la Unió Europea es preveu, com a
mínim, una pròrroga del DOCUP fins a l'any 2003, com a període
transitori. Per altra banda, aquest programa afecta actualment
matèries atribuïdes, en l'estructura del Govern, a departaments
distints (Agricultura, Turisme i Medi Ambient) i el grau de
cofinançament (50% Unió Europea, tramitat des del MAPA i
50%, CAIB), que incardina fons FEOGA orientació (en el futur,
probablement FEOGA garantia) gestionats per la Direcció
General VI de la Comissió i fons FEDER, gestionats per la
Direcció General XVI de la Comissió mateixa, obliga a establir
una relació trilateral i a fixar la responsabilitat entre el MAPA i la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, en allò que afecta
l'Estat membre i la DG VI, en allò que afecta la Unió Europea. En
aquest context, serà delegada la gestió, però la resolució i el
pagament han de recaure en la institució que es responsabilitza
conjuntament amb l'Estat membre davant la Unió Europea; i, a
més, aquesta delegació obliga a establir un perfecte grau d'entesa
que es determinarà a través, una altra vegada, de la fiscalització de
la Intervenció de l'ens insular, amb la responsabilitat de pagament
de la Conselleria afectada i tot coordinat per la Conselleria
d'Economia i Hisenda com a conselleria interdepartamental, i el
pagament fiscalitzat i certificat per la Intervenció General de la
CAIB.

c) Altres ajudes, per exemple, les agroambientals (ZEPA,
agricultura ecològica, repoblament) gaudeixen igualment d’un
grau de cofinançament ( en alguns supòsits a tres bandes ( UE
50%; MAPA 25% I CAIB 25%)) i obliguen a dur a terme un
sistema de delegació, però no d’una transferència de matèria
pròpia, per les raons esmentades abans. Igualment succeeix en els
programes LEADER, que ja estan en marxa i que ja constitueixen
una activitat que, en certa mesura, es duu a terme  des dels
consells i s’aporta un cofinançament, i la coordinació i la
responsabilitat són de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
a través de les comissions de seguiment, copresidides pel MAPA
i la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria.

d) Igualment succeeix amb el Programa d’ajudes de la UE en
matèria de pesca (IFOP) que, a més, té com a ingredient afegit a
aquesta certa complexitat que el Programa d’ajudes a la flota
pesquera és nacional, i es determinen a la Comissió de Seguiment,
coordinada per la Secretaria General de Pesca del MAPA, la
planificació, l’organització i l’aprovació dels expedients d’ajuda.

Aquestes són les raons i no altres les que obliguen a
determinar en aquesta Llei que aquesta matèria fixada a l’art. 3, d)
resta atribuïda a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es
delegarà als consells, de conformitat amb l’art. 2, II, i s’articula la
transferència a través d’una reglamentació determinada pel
Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En segon lloc, les matèries ressenyades a l’art. 2, II
d’aquesta Llei, relatives al control i el frau, amb la sanció
pertinent d’aquest, en matèria de pesca i agroalimentàries, han de
tenir un tractament similar al que s’ha plantejat respecte dels
programes d’ajudes finançats o cofinançats amb els fons UE o del
MAPA. La matèria haurà de ser transferida als consells en virtut
d’una delegació regulada pel mateix Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas de la pesca,
pel fet que aquesta matèria s’inclou en la denominació genèrica de
l’anomenada “Ordenació Pesquera”, matèria atribuïda a les
comunitats autònomes, no amb caràcter propi, sinó ordenada a
través de la legislació bàsica de l’Estat (vegeu l’art. 11.16 de
l’Estatut d’autonomia); quant als fraus agroalimentaris, el control
i la sanció d’aquests afecta la política del conjunt de l’Estat
espanyol, amb una normativa definida i ordenada per les directrius
de la UE; en conseqüència la matèria serà delegada, però la
coordinació d’aquesta amb l’Estat espanyol ha de ser centralitzada
des de la mateixa Comunitat Autònoma.

Quant a les matèries que afecten en menor mesura la
Política Agrària Comuna, es determina la transferència d’aquestes
als consells per a una execució pròpia en l’àmbit de la competència
d’aquests. Només, en el cas que existeixin campanyes de sanitat
animal, i de caràcter fitosanitària quant a la sanitat vegetal, que
venen ordenades pel MAPA, ja sigui amb caràcter nacional en
coordinació amb la resta de les comunitats autònomes, o bé
dissenyades i ordenades des de la UE, aquestes seran programades,
ordenades, supervisades i finançades pel Govern Balear, malgrat
l’execució encomanada als mateixos consells.

Les matèries de pesca, alienes al que suposa l’Ordenació
Pesquera, són igualment transferides als consells perquè siguin
exercitades amb caràcter propi en l’àmbit de les seves
competències.

No obstant tot el que s’ha exposat abans, i sabedors de la
necessària, per una banda, coordinació que hi ha d’haver entre els
diferents territoris insulars que integren l’arxipèlag, i, per l’altra, de
la coordinació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb
les altres comunitats autònomes que integren l’Estat espanyol a
través del MAPA, s’ha d’establir un òrgan institucional,
perfectament reglamentat, que permeti coordinar el conjunt de la
PAC de les Illes Balears, i que sigui presidit pel conseller del
Govern Balear competent en matèria d’agricultura i/o pesca, amb la
finalitat de sotmetre a valoració i control el conjunt de matèries, i
que el Govern Balear, en la seva posició de representant de les Illes
Balears, traslladi les decisions als organismes tant estatals com
europeus.  Aquest organisme no és altre que la Comissió
Interinsular d’Agricultura i/o Pesca, que s’haurà de constituir a
l’empara de l’art. 7 del text legal.

III

En matèria d’artesania, regulada en aquesta Llei en el títol
segon d’aquesta, compleix amb l’apartat primer de la disposició
transitòria novena de l’Estatut d’autonomia, augmentant l’àmbit de
competències dels consells amb la finalitat d’homogeneïtzar els
blocs de competències de les corporacions insulars i dóna així
satisfacció a la voluntat d’autogovern de cada illa.

La regulació és senzilla i en ella s’inclou el bloc de
competències que, assumides pel conjunt de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, és transferit als consells. La
Comunitat Autònoma es reserva, atès que no pot ser d’altra manera,
aquelles matèries de caràcter suprainsular, així com la representació
davant els organismes estatals d’àmbit europeu.

Disposició general.- Objecte d’aquesta llei

Article 1

Mitjançant aquesta llei es transfereixen als Consells
Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, dins del seu
àmbit territori, i amb caràcter de pròpies, de conformitat amb el que
estableixen els articles 39, apartats 3, 4, 16, 21 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i 12,3 de la Llei 5/1989, de 13
d’abril, de consells insulars, les competències executives i de gestió
assumides pel Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en relació a les matèries d’agricultura, ramaderia, pesca i
artesania, en els termes que s’estableixen en la llei present.

Capítol I: Competència en matèria d’agricultura, ramaderia i
pesca

Article 2

Són funcions dels consells insulars, que les podran
desenvolupar en el seu àmbit territorial, les següents:
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I. Funcions  sobre matèries pròpies:

1.- Els programes insulars d’assistència, assessorament tècnic i
capacitació del sector agrari que comprenen:

a) L’assessorament sobre les millores en les produccions
agràries i ramaderes que es desenvolupin a l’illa.

b) L’organització de cursos de capacitació, sempre que
no siguin d’ensenyament regulat.

c) La investigació en programes insulars.
d) L’elaboració, programació i edició de publicacions

d’interès insular.
e) L’experimentació agrària.

2.- En matèria d’agricultura i ramaderia s’inclouen les
actuacions següents:

a) L’organització, planificació i execució de les
campanyes fitosanitàries.

b) La direcció i execució, en el territori de cada illa, de
les campanyes fitosanitàries de caràcter suprainsular, regulades i
finançades per les disposicions de la conselleria competent en
matèria d’agricultura del Govern Balear.

c) La vigilància de l’acompliment de les campanyes
fitosanitàries d’àmbit insular. La vigilància dels camps i les
collites i la detecció d’agents nocius, i informar l’Administració
autonòmica de la localització d’aquests, quan per la seva intensitat
afectin la política agrària comuna de les Illes Balears.

d) Les granges experimentals.
e) Les fires agrícoles i els certàmens ramaders que es

duguin a terme en els municipis de l’àmbit insular del consell.
f) L’organització, planificació i execució dels programes

de sanitat animal.
g) L’execució dels plans de sanejament ramader d’àmbit

suprainsular, regulats i finançats per les disposicions de la
conselleria del Govern Balear competent en la matèria.

h) L’execució dels projectes de millora genètica.
i) El control lleter.
j) Les assegurances agràries.
k) Els consells reguladors o qualsevol tipus de protecció

territorial de productes agroalimentaris.

3.- En matèria de pesca:

a) Les autoritzacions en matèria de cultius marins i en
matèria de vivers i aquaris.

b) La concessió de les llicències de pesca esportives i
submarines.

c) L’organització de cursos de capacitació pesquera,
sempre que no sigui un ensenyament regulat.

d) L’elaboració, programació i edició de publicacions
d’interès insular.

e) Pescadors de marisc.

4.- En matèria de registres i estadístiques:

a) L’estadística de l’agricultura, la ramaderia i la pesca
a l’àmbit insular.

b) Els registres insulars.

No obstant això, en matèria d’estadística i registres
s’actuarà amb subjecció al que regula la disposició addicional
sisena.

5.- En matèria d’infraestructures:

a) Camins rurals.
b) Electrificació rural.
c) Regadius.

6.- Totes aquelles matèries que no s’hagin determinat
expressament en aquest apartat d’aquesta llei.

II.- Funcions sobre matèries delegades:

1.- La tramitació i gestió dels programes finançats o cofinançats per
la Unió Europea o per l’Administració general de l’Estat, de
conformitat amb la disposició addicional tercera d’aquesta llei.

2.- La inspecció i sanció en matèria de pesca.

3.- La gestió, tramitació i el control de fraus agroalimentaris, de
conformitat amb la reglamentació que dicti el Consell de Govern de
la CAIB.

Article 3

No obstant l’atribució de competències que a favor dels
consells insulars estableix l’art. 2 en les matèries objecte de traspàs,
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es reserva
les potestats, els serveis, les funcions i les actuacions següents:

a) Representar la Comunitat Autònoma en qualsevol
manifestació extracomunitària o supracomunitària  i, especialment,
davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de
l’Administració central de l’Estat i davant les institucions i els
òrgans de la Unió Europea.

b) Programar, desenvolupar i coordinar la política agrària
comuna de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Planificar i coordinar les matèries atribuïdes als consells
pel fet que afecten l’activitat general de l’economia a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

d) Planificar els programes finançats o cofinançats amb
fons que procedeixin  de la Unió Europea o de l’Administració
general de l’Estat. No obstant això, la tramitació i gestió es delegarà
als consells, en virtut de l’art. 2, II, 1) d’aquesta Llei i de
conformitat amb la disposició addicional tercera.

e) Elaborar i establir programes d’actuació a nivell
suprainsular, així com el seguiment d’aquests i l’avaluació dels
resultats.

f) Planificar i controlar les campanyes d’àmbit regional o
nacional.

g) La preparació, elaboració i edició de publicacions de
caràcter regional. L’organització de cursos de capacitació agrària i/o
pesquera de caràcter suprainsular, sigui regulada o no.

h) La coordinació i planificació general de la investigació
agrària i pesquera, sense perjudici que els consells puguin
desenvolupar la investigació a l’àmbit insular.
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i) L’ordenació pesquera. No obstant això, la inspecció
i sanció de pesca es delegarà als consells insulars en virtut de l’art.
2, II, 2) d’aquesta Llei i de conformitat amb la reglamentació que
dicti el Consell de Govern de la CAIB.

j) L’estadística d’àmbit interinsular.

l) Els registres interinsulars.

Capítol II.- Competències en matèria d’artesania.

Article 4

Són funcions pròpies dels consells insulars totes les
competències assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i que es concreten en les següents:

a) Les derivades del Reial decret 2570/1982, de 24 de
juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat al Consell
General Interinsular en matèria d’indústria i energia, pel que fa
referència a l’artesania.

b) La resta de competències assumides mitjançant altres
disposicions legals o reglamentàries.

c) A més, s’atribueixen als consells insulars les
competències, les funcions i els serveis en matèria d’ajudes als
ajuntaments, altres ens locals, empreses, associacions sense ànim
de lucre i fundacions privades en matèria d’artesania.

d) Totes aquelles matèries que no s’hagin determinat
expressament en aquest apartat d’aquesta llei.

Article 5

No obstant l’atribució de competències que a favor dels
consells insulars estableix l’article anterior en matèria d’artesania,
el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es
reserva les potestats, els serveis, les funcions i les actuacions
següents:

a) Potestats, serveis i actuacions genèriques:

1.- Gestionar la matèria d’artesania quan afecti més
d’una illa.

2.- Representar la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en qualsevol manifestació extracomunitària o
supracomunitària.

b) Potestats, serveis i actuacions específiques:

1.- La gestió del Registre d’empreses artesanes de les
Illes Balears.

2.- La Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes
Balears.

3.- La promoció de fires i publicacions en els organismes
a nivell interautonòmic , estatal i internacional, i en els seus
respectius grups de treball.

Capítol III: Disposicions comunes

Article 6

1. En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta Llei, els
consells insulars ajustaran el seu funcionament al règim que aquesta
estableix, així com el que estableixen la Llei 5/1989, de 13 d’abril,
de consells insulars, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i la legislació emanada del Parlament de les Illes
Balears que hi sigui d’aplicació o, subsidiàriament, la legislació
estatal.

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

3. Els consells insulars, en l’ús de la potestat reglamentària
organitzativa, determinaran la competència dels diversos òrgans de
la corporació insular en l’exercici d’aquesta atribució de
competències, i podran establir òrgans desconcentrats per a
l’execució i gestió d’aquestes competències, i fixar l’organització,
la composició i el funcionament d’aquests, així com la tramitació i
l’execució dels seus acords i la seva impugnació, mitjançant recurs
ordinari, davant el Ple de la corporació insular.

Article 7

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

2. Es crea la Comissió Interinsular d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
com a òrgan de coordinació, integrada per representants dels distints
consells insulars i de l’Administració de la Comunitat Autònoma i
presidida pel conseller competent en matèria d’agricultura,
ramaderia i pesca.

Es crea la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes
Balears com a òrgan de coordinació, integrada per representants
dels distints consells insulars i de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i presidida pel conseller competent en matèria
d’artesania.

3. La Comunitat Autònoma i els consells insulars es prestaran el
màxim suport de mitjans personals, materials i d’assistència tècnica
per facilitar l’exercici de les competències transferides i l’actuació
de la Comunitat Autònoma. Per a això, podran formalitzar convenis
de col•laboració.

Article 8

1. El cost efectiu anual de les competències a què fa referència
aquesta llei puja a MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET MILIONS
VINT-I-SIS MIL CENT QUARANTA-UNA PESSETES
(1.387.026.141 PTA) per l’any 1999. Es determina per al Consell
Insular de Mallorca la quantitat de SET-CENTS TRENTA-
QUATRE MILIONS VUIT-CENTES VUITANTA-SIS MIL NOU-
CENTES NORANTA-DUES PESSETES (734.886.992 PTA); al
Consell de Menorca la quantitat de TRES-CENTS TRENTA
MILIONS SET-CENTES DESSET MIL NOU-CENTES
SETANTA-TRES PESSETES (330.717.973 PTA) i el Consell
d’Eivissa i Formentera la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-UN
MILIONS QUATRE-CENTES VINT-I-UNA MIL CENT
SETANTA-SIS PESSETES (321.421.176 PTA).
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2. El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de les
remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I, i de la taxa de variació interanual que experimenti
l’índex de preus al consum quant al capítol II i els costos
indirectes.

3. La quantificació  i el cost efectiu s’han calculat de conformitat
amb les valoracions que figuren a l’annex I.

Article 9

Es transfereixen als consells insulars el personal i els
béns i drets afectats als traspassos que s’especifiquen en els
annexos II i III respectivament.

Article 10

1. Els consells insulars hauran de remetre a l’administració de la
Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat, en el termini
de trenta dies posteriors a la seva adopció, la còpia o, si n’és el
cas, l’extracte de les actes i els acords de tots els òrgans de
corporació insular, quan es tracti de competències delegades
concurrents que els afectin.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Administració general de l’Estat exerciran, si és procedent, les
facultats d’impugnació dels acords dels consells insulars, davant
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, quan incorrin en
infracció a l’ordenament jurídic, en l’àmbit dels seus interessos
respectius.

Disposició addicional primera. Comissions paritàries

Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma i els consells insulars corresponents, una comissió
paritària, la missió de la qual serà instrumentar el traspàs de la
documentació i els béns i drets que aquesta Llei determina, així
com la de garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els
termes establerts per la legislació vigent.

Disposició addicional segona. Subrogació dels consells insulars

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

Disposició addicional tercera

La tramitació dels programes finançats o cofinançats
amb fons de la Unió Europea i/o del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació es delegarà als consells insulars, de
conformitat amb l’art. 2, II d’aquesta Llei. Per a això, s’haurà
d’establir un conveni entre la Comunitat Autònoma i el consell
corresponent.

Disposició addicional quarta. Dret d’opció dels funcionaris

Els funcionaris i el personal laboral de la Comunitat
Autònoma, procedents de l’Administració general de l’Estat o
d’un altre organisme o institució pública, o que hagi ingressat
directament, que amb l’atribució de competències als consells
siguin traspassats, mantendran els drets que els corresponen,
inclòs el de participar en els concursos de trasllat que convoqui la
Comunitat Autònoma, en igualtat de condicions que la resta dels
membres de la mateixa categoria o cos, perquè així puguin
mantenir a cada moment el dret permanent d’opció.

Disposició addicional cinquena. Gratuïtat del butlletí oficial

Serà gratuïta la publicació, en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels anuncis, els acords i
altres documents exigits per l’ordenament jurídic, com a
conseqüència de l’exercici, per part dels consells insulars, de les
competències atribuïdes per aquesta llei.

Disposició addicional sisena. Estadística i registres insulars

Els consells insulars estaran obligats, trimestralment, a
remetre les dades estadístiques en matèria agrària i/o pesquera a la
conselleria del Govern Balear competent en la matèria, amb la
finalitat d’elaborar l’estadística regional. Igualment estaran obligats
a remetre les actualitzacions dels registres insulars de la seva
competència, amb la finalitat d’elaborar els registres interinsulars
en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

Disposició transitòria primera. Resolució dels recursos
administratius

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la competència per resoldre els recursos administratius
contra els acords i els actes dictats pels òrgans d’aquesta abans de
l’efectivitat de l’atribució de competències que estableix aquesta
Llei, malgrat el recurs s’interposi posteriorment.

Disposició transitòria segona. Representació i defensa judicial

Correspondran al Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears la representació i la defensa, en judici, dels recursos
i les accions jurisdiccionals contra els actes i els acords dictats pels
òrgans d’aquesta abans de l’efectivitat de l’atribució de
competències que estableix aquesta Llei, malgrat el litigi s’interposi
amb posterioritat.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al
que estableix aquesta Llei, i en particular:

- El Decret 74/1988, de 22 de setembre, i les modificacions
d’aquest, pel qual s’encomana provisionalment al Consell Insular de
Menorca la gestió ordinària de funcions en matèria d’agricultura i
pesca i s’adscriuen a aquest els mitjans personals i materials
corresponents.

- El Decret 75/1988, de 22 de setembre, i les modificacions
d’aquest, pel qual s’encomana provisionalment al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera la gestió ordinària de funcions en matèria
d’agricultura i pesca i s’adscriuen a aquest els mitjans personals i
materials corresponents.

Disposició final primera. Habilitació governativa

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Data d’efectivitat de l’atribució

En compliment del que regula l’article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars, s’estableix el dia 1 de
gener del 2000 com a data d’efectivitat de l’atribució de
competències que disposa aquesta llei.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor dia 30 de juliol del 1999,
una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX I

Resultats de l’aplicació de la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de
Consells Insulars a l’atribució de competències als Consells
Insulars en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Artesania.
Consell Insular de Mallorca:

Costos directes del traspàs:

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 348.447.613
Pesca: 63.206.970
Artesania: 10.363.257
Total: 422.017.840

* Capítol II. Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 26.771.567
Pesca: 3.780.000
Artesania: 2.100.000
Total: 32.651.567

* Capítol IV. Transferències corrents.
Agricultura i Ramaderia: 23.700.000
Pesca: 8.300.000
Artesania: 0
Total: 32.000.000

* Capítol VI. Inversions.
Agricultura i Ramaderia: 75.141.079
Pesca: 18.000.000
Artesania: 0
Total: 93.141.079

* Capítol VII. Transferències de capital.
Agricultura i Ramaderia: 117.478.213
Pesca: 0
Artesania: 0
Total: 117.478.213

TOTAL COSTOS DIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 591.538.472
Pesca: 93.286.970
Artesania: 12.463.357
Total: 697.288.699

Costos indirectes del traspàs

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 29.827.116
Pesca: 4.089.108
Artesania: 887.095
Total: 34.803.319

* Capítol II. Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 2.291.646
Pesca: 323.568
Artesania: 179.760
Total: 2.794.974

TOTAL COSTOS INDIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 32.118.762
Pesca: 4.412.676
Artesania: 1.066.855
Total: 37.598.293

TOTAL COST EFECTIU:
Agricultura i Ramaderia: 623.657.234
Pesca: 97.699.646
Artesania: 13.530.112
Total: 734.886.992

Consell Insular de Menorca:

Costos directes del traspàs:

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 160.861.993
Pesca: 21.690.029
Artesania: 6.273.789
Total: 188.825.811

* Capítol II. Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 15.900.000
Pesca: 1.260.000
Artesania: 700.000
Total: 17.860.000

* Capítol IV. Transferències corrents.
Agricultura i Ramaderia: 7.900.000
Pesca: 2.200.000
Artesania: 0
Total: 10.100.000

* Capítol VI. Inversions.
Agricultura i Ramaderia: 28.747.122
Pesca: 6.000.000
Artesania: 0
Total: 34.747.122

* Capítol VII. Transferències de capital.
Agricultura i Ramaderia: 61.492.735
Pesca: 0
Artesania: 0
Total: 61.492.735

Encomana de gestió:
Agricultura i Ramaderia: 20.000.000

Altres transferències de capital:
Agricultura i Ramaderia: 41.492.735

TOTAL COSTOS DIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 274.901.850
Pesca: 31.150.029
Artesania: 6.973.789
Total: 313.025.668

Costos indirectes del traspàs

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 13.769.787
Pesca: 1.856.666
Artesania: 537.036
Total: 16.163.489



BOPIB núm.197 - 12 de febrer del 1999 5481

* Capítol II. Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 1.361.040
Pesca: 107.856
Artesania: 59.920
Total: 1.528.816

TOTAL COSTOS INDIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 15.130.827
Pesca: 1.964.522
Artesania: 596.956
Total: 17.692.305

TOTAL COST EFECTIU:
Agricultura i Ramaderia: 290.032.677
Pesca: 33.114.551
Artesania: 7.570.745
Total: 330.717.973

Consell Insular d'Eivissa i Fomentera.

Costos directes del traspàs:

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 78.469.621
Pesca: 20.751.058
Artesania: 6.273.789
Total: 105.494.468

* Capítol II. Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 3.870.588
Pesca: 1.260.000
Artesania: 700.000
Total: 5.830.588

* Capítol IV. Transferències corrents.
Agricultura i Ramaderia: 7.900.000
Pesca: 2.800.000
Artesania: 0
Total: 10.700.000

* Capítol VI. Inversions.
Agricultura i Ramaderia: 24.657.476
Pesca: 6.000.000
Artesania: 0
Total: 30.657.476

* Capítol VII. Transferències de capital.
Agricultura i Ramaderia: 55.098.839
Pesca: 0
Artesania: 0
Total: 55.098.839

Encomana de gestió: 
Agricultura i Ramaderia: 20.000.000

Altres transferències de capital: 
Agricultura i Ramaderia: 35.098.839

TOTAL COSTOS DIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 169.996.524
Pesca: 30.811.058
Artesania: 6.973.789
Total: 207.781.371

Costos indirectes del traspàs

* Capítol I. Despeses de personal.
Agricultura i Ramaderia: 6.716.999
Pesca: 1.776.290
Artesania: 537.036
Total: 9.030.325

* Capítol II. Despeses corrents.
Agricultura i Ramaderia: 331.322
Pesca: 107.856
Artesania: 59.920
Total: 499.098

TOTAL COSTOS INDIRECTES:
Agricultura i Ramaderia: 7.048.321
Pesca: 1.884.146
Artesania: 596.956
Total: 9.529.423

COS D'HOMOGENEÏTZACIÓ:
Agricultura i Ramaderia: 104.110.382
Total: 104.110.382

TOTAL COST EFECTIU:
Agricultura i Ramaderia: 281.155.227
Pesca: 32.695.204
Artesania: 7.570.745
Total: 321.421.176

Atès que hi ha ingressos afectats en l’exercici de les competències
que es transfereixen als Consells Insulars mitjançant la Llei present,
el cost efectiu indicat per a cada Consell Insular es minorarà en
l’import corresponent al recaptament anual líquid per aquells
conceptes, amb la finalitat d’obtenir una càrrega assumida neta,
segons els detalls següents:

Consell Insular de Mallorca:

Total cost efectiu 734.886.992’-PTA

Ingressos afectes 18.945.935’-PTA

Càrrega assumida neta 715.941.057’-PTA

Consell Insular de Menorca:

Total cost efectiu 330.717.973’-PTA

Ingressos afectes 8.526.021’-PTA

Càrrega assumida neta 322.191.952’-PTA

Consell Insular d’Eivissa i Formentera:

Total cost efectiu 321.421.176’-PTA

Ingressos afectes 8.286.347’-PTA

Càrrega assumida neta 313.134.829’-PTA

ANNEX II – PERSONAL

Personal que es tranfereix de la Direcció General d’Agricultura i
dels Serveis Generals al Consell Insular de Mallorca.

Caps de Servei: 4
Caps de Secció: 8
Caps de Negociat: 13
Auxiliar Base: 7
Capataç: 2
Administratius: 2
Ordenances: 2
Neteja: 1
Controlador agropequari: 1

TOTAL: 40
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Personal que es tranfereix de la Direcció General de Pesca al
Consell Insular de Mallorca.

Cap de Secció:  1
Cap de Negociat:  1
Inspectors: 3
Administratius: 3
Auxiliars Laboratori: 2

TOTAL: 10

Personal que es tranfereix de la Direcció General de Pesca al
Consell Insular de Menorca.

Inspectors: 2

TOTAL: 2

Personal que es tranfereix de la Direcció General de Pesca al
Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Inspectors: 2

TOTAL: 2

Personal que es transfereix de les Delegacions Comarcals de
Mallorca

Agents comarcals: 6
Auxiliars administratius: 10
Administratius: 4
Caps de Negociat: 13
Manescal coordinador: 1
Manescals: 4
Mosso laboratori: 2
Capataç: 1
Netejadora: 1
Caps de Secció: 1

TOTAL: 43

Personal que es transfereix de les Delegacions Comarcals de
Menorca

Caps de Negociat: 3
Manescals: 2
Agents comarcals: 7
Netejadora: 1
Administratiu: 1
Especialista estructures agràries: 1
Coordinador manescal: 1
Auxiliars administratius: 3
Enginyers agrònoms: 1
Cap experimentació agrària: 1
Oficial 1a. agropecuari: 4
Governanta: 1
Empleat serveis: 2
Cuinera: 1
Coordinador: 1

TOTAL: 30

Personal que es transfereix a Eivissa

Cap de Secció: 1
Agents comarcals: 3
Tècnics superiors: 1
Especialista estructures agràries: 1
Administratiu: 1
Auxiliar administratiu: 2
Coordinador manescal: 1
Cap de Negociat: 1
Coordinador: 1

TOTAL: 12

ANNEX III – VEHICLES I BÉNS

Relació de vehicles a transferir al Consell Insular de Mallorca
(s'indiquen matrícules i models)

IB-5535-BD, Suzuki Satan 413
IB-7532-BT, Peugeot 106 XN 1.0
IB-7533-BT, Peugeot 106 XN 1.0
IB-0523-CU, Citroën Saxo
IB-4765-CU, Peugeot 205
PM-4456-BB, Renault 4
PM-2289-BG, Renault 4
PM-2423-BG, Renault 4
IB-4567-CZ, Peugeot Partner Combi
PM-4447-BB, Renault 4
PM-4454-BB, Renault 4
PM-2291-BG, Renault 4
PM-2292-BG, Renault 4
PM-2293-BG, Renault 4
IB-6555-CG, Citroën AX

Relació de vehicles a transferir al Consell Insular de Menorca
(s'indiquen matrícules i models)

PM-6870-AH, Renault 4
PM-6873-AH, Renault 4
PM-0974-AK, Renault 4
PM-4446-BB, Renault 4
PM-2421-BG, Renault 4
IB-0572-BS, Furgon Transit Ford
IB-5536-BD, Suzuki Samurai JHT
PM-10742-VE, Tractor John Deere 2020
PM-21418-VE, Tractor John Deere 2035
PM-25998-VE, Tractor Massey Ferguson
PM-29847-VE, Tractor Kubota M7950 DT

Relació de vehicles a transferir al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera (s'indiquen matrícules i models)

PM-4449-BB, Renault 4
PM-4457-BB, Renault 4
IB-0329-BW, Renault Clio
IB-9205-CS, Renault Clio
IB-5537-BD, Suzuki Santana 413
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Relació de béns immobles a transferir al Consell Insular de
Mallorca

* Primera planta de l'edifici del c/ Foners, 10.
Habitatge assenyalat amb la lletra D, 109'75 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra E, 108'16 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra F, 105'82 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra G, 105'75 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra H, 114'27 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra I, 98'70 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra J, 108'85 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra K, 104'94 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra L, 85'32 m2
Habitatge assenyalat amb la lletra M, 109'56 m2

* Estació d'aqüicultura. Av. Enginyer Gabriel Roca, 69. Andratx.

* Bassa d'Aigua. Terme municipal de Palma, Casa Blanca. 11 DS
8722 U-Q

Relació de béns immobles a transferir al Consell Insular de
Menorca

La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria disposa a
Menorca dels següents béns immobles:

Maó.
* Finca rústica denominada Milà Nou, al Camí des Grau,
quilòmetre 5 de Maó, amb una superfície total de 35 ha 47 a.
* Finca rústica denominada Sa Granja, a la carretera de Fornells,
quilòmetre 2 de Maó, amb una superfície total de la finca de 9 ha
i 66 a, a la qual hi ha dues edificacions: l'Escola de capacitació
agrària pròpiament dita, on s'ubica la Delegació comarcal de Maó,
i l'edifici emblemàtic, on hi ha les oficines de coordinació de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Es transfereix al Consell Insular de Menorca la titularitat de la
finca denominada Milà Nou.
Es transfereix la titularitat de la finca denominada Sa Granja,
EXCEPTE l'edifici anomenat emblemàtic i els terrenys que
l'envolten, dels quals es reserva la titularitat.

Ciutadella de Menorca.
Es transfereix la titularitat de l'edifici anomenat La Roqueta, de
694 m2, i el Consell Insular de Menorca cedirà el 45% de la
superfície d'aquest per a oficines per a la Conselleria de Treball i
Formació i per a les necessitats del Govern balear.

Relació de béns immobles a transferir al Consell Insular d'Eivissa
i Formentera

Es transfereix la titularitat de la bassa d'aigües residuals, ubicada
a les parcel•les 20, 21, 24 i 25 del polígon 15 de Santa Eulàlia del
Riu.

Palma, 4 de gener del 1999.
El secretari de la Comissió Tècnica Interinsular:
Pere Palau i Torres.
La Presidenta de la Comissió Tècnica Interinsular:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 5960/98, del Grup Parlamentari  d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a les memòries de gestió,
corresponents a l'any 1996, de les competències assumides pels
consells insulars.  (Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals de 22 de gener del 1999).

 RGE núm. 5990/98, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a les memòries de gestió, corresponents a l'any 1996, de les
competències assumides pels consells insulars.  (Mesa  de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals de 22 de gener del 1999).

 RGE núm. 5995/98, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a les memòries de gestió, corresponents a l'any
1996, de les competències assumides pels consells insulars.  (Mesa de
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de 22 de gener del
1999).

 RGE núm. 6005/98, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a les memòries de gestió, corresponents a l'any 1996, de les
competències assumides pels consells insulars.  (Mesa de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals de 22 de gener del 1999).

Palma, a 22 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
Eberhard Grosske i Fiol, com a portaveu del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, d'acord amb allò
que preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com a
conseqüència del debat sobre les memòries de gestió corresponents
a l'any 1996, de les competències assumides pels Consells Insulars:

1.- El Parlament de les Illes Balears considera que l'escàs
pes de les competències transferides als Consells Insulars en relació
amb el conjunt de competències transferides des de l'Estat a les Illes
Balears constitueix una desvirtuació del paper que l'esperit i la lletra
de l'Estatut d'Autonomia confereix als Consells Insulars.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
manca de capacitat reglamentària normativa sobre les competències
transferides impedeix una gestió eficaç i descentralitzada d'aquestes
competències i, a més, suposa un greu detriment del paper dels
Consells Insulars com a òrgans de govern de cadascuna de les illes.

3.- El Parlament de les Illes Balears lamenta que el debat
sobre la comunicació del Govern relativa a les memòries anuals dels
Consells Insulars a què es refereix l'artricle 24.1 de la Llei 5/89 de
13 d'abril, es produeixi un any i onze mesos després de finalitzar
l'exercici corresponent.
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4.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
memòria sobre la gestió de les competències transferides als
Consells Insulars a què es refereix l'article 24.1 de la Llei 5/89 de
13 d'abril, ha d'incloure criteris valoratius nítids sobre els nivells
i la qualitat de les funcions i dels serveis exercits (tal i com marca
la Llei) i no tant una exposició descriptiva de les activitats
realitzades.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a (prèvia consulta amb els Consells Insulars d'acord
amb els criteris expressats al punt anterior) aprovar una Resolució
relativa als criteris d'homogenització del conjunt de memòries
elaborades pels Consells Insulars.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat a dotar d'un caràcter valoratiu la Comunicació al
Parlament sobre les memòries dels Consells Insulars, a què es
refereix l'article 24.2 de la Llei de Consells Insulars.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a estudiar la suficiència del finançament de les
competències transferides als Consells Insulars per tal de procedir
a la seva revisió d'acord amb allò previst a la Llei de Consells
Insulars.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  a
presentar un projecte legislatiu per a la reforma de la Llei 9/90
d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria
d'Urbanisme i Habitabilitat i de la Llei 6/94 de 13 de desembre
d'atribucions de competències als Consells Insulars en matèria de
Patrimoni Històric en el sentit de suprimir la presència del Govern
a les Comissions d'Urbanisme i de Patrimoni.

9.- El Parlament de les Illes Balears considera negativa
la concurrència de competències que es produeix entre el Govern
i els Consells Insulars en diverses matèries -especialment en
matèria de Serveis Socials i Assistència Social- la qual cosa
produeix greus disfuncionalitats en l'exercici de les funcions i les
prestacions dels serveis.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a desenvolupar la Llei de Sòl Rústic de les Illes
Balears en el sentit de crear els instruments institucionals
necessaris per assegurar un compliment suficient de la disciplina
urbanística en sòl rústic.

Palma, a 1 de desembre del 1999.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

B) 
D'acord amb el que es preveu als articles 170 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les Propostes de Resolució
següents, derivades del debat de les comunicacions del Govern de
les Illes Balears sobre:

 Gestió de competències exercides pels Consells Insulars
en matèria d'Urbanisme i Habitabilitat de l'any 1996:

 El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'Urbanisme i
Habitabilitat de l'any 1996, complint el que disposa la legislació
vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars
en matèria de Règim Local de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria de Règim Local de
l'any 1996, complint el que disposa la legislació vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars
en matèria d'informació turística de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'informació
turística de l'any 1996, complint el que disposa la legislació vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars
en matèria de serveis socials i assistència social de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria de serveis socials
i assistència social de l'any 1996, complint el que disposa la
legislació vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars
en matèria d'inspecció tècnica de vehicles de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'inspecció tècnica
de vehicles de l'any 1996, complint el que disposa la legislació
vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars
en matèria de Patrimoni Històric, de Promoció Sociocultural,
d'Animació Sociocultural, de Dipòsit Legal de Llibres i d'Esports de
l'any 1996.

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències  en matèria de Patrimoni
Històric, de Promoció Sociocultural, d'Animació Sociocultural, de
Dipòsit Legal de Llibres i d'Esports de l'any 1996, complint el que
disposa la legislació vigent.

Gestió de competències exercides pels Consells Insulars
en matèria d'activitats classificades i Parcs Aquàtics de l'any 1996:

El Parlament de les Illes Balears constata que els Consells
Insulars han exercit les competències en matèria d'activitats
classificades i Parcs Aquàtics de l'any 1996, complint el que disposa
la legislació vigent.

Palma, a 2 de desembre del 1999.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

C) 
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista d'acord

amb el que preveu l'article 171 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears presenta les següents Propostes de Resolució relatives
a la Comunicació del Govern de les Memòries de gestió
corresponents a l'any 1996, de les competències assumides pels
Consells Insulars.
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1.- El Parlament de les Illes Balears constata que totes
les competències transferides als consells insulars en conjunt, no
suposen el 2% del pressupost total de la Comunitat Autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
dotació econòmica per les competències transferides als consells
insulars és insuficient.

3.- Així mateix es constata que les transferències de béns
immobles és totalment insuficient.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un projecte de finançament definitiu dels consells
insulars.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata que
existeix una duplicitat competencial a algunes matèries
transferides als consells insulars.

6.- Aquesta duplicitat competencial, en alguns casos,
provoca una descoordinació entre les diferents institucions que
gestionen competències compartides.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
cedir l'1% cultural als consells insulars com a titulars de la
competència de Patrimoni Històric-Artístic.

Palma, a 3 de desembre del 1999.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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

preveu l'article 172 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents Propostes de Resolució, com a
conseqüència del debat de les Memòries dels Consells Insulars
sobre les competències transferides.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata l'ínfim
desenvolupament de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, referit
a la descentralització de les competències executives en els
consells insulars, que en termes pressupostaris només suposa pel
conjunt dels tres consells l'1'75% del Pressupost per 1999.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de la modificació de l'article 24 de la Llei de Consells
Insulars, en el sentit que el debat anual sobre competències
transferides esdevengui un debat parlamentari unitari sobre
consells insulars.

3.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
d'un exercici complet per part dels consells insulars de la funció
executiva en les competències transferides, que inclogui la gestió,
la capacitat d'autoorganització i la potestat reglamentària
normativa.

4.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la
insuficient dotació econòmica per la gestió de les competències
transferides als Consells Insulars, i en conseqüència reclama la
revisió dels costs efectius, i l'establiment d'un sistema de
finançament definitiu.

5.- El Parlament de les Illes Balears constata
l'incompliment de l'article 40 de la Llei de Consells Insulars que
exigeix la creació del Fons de Compensació Interinsular, i
reafirma la seva necessitat.

6.- El Parlament de les Illes balears constata i rebutja el
manteniment amb important dotació pressupostària, per part del
Govern de programes en matèries transferides als consells insulars,
com l'urbanisme i la conservació del patrimoni històric, entre
d'altres.

7.- El Parlament de les Illes Balears valora com a
inacceptable tutela sobre l'autonomia insular la participació del
Govern en els òrgans executius insulars (comissions insulars
d'urbanisme, comissions insulars de patrimoni), i insta a la
modificació de les lleis de transferència que ho imposen.

8.- El Parlament de les Illes Balears constata les dificultats
que tenen els Consells Insulars per a l'aprovació dels planejaments
urbanístics municipals per falta de Directrius d'Ordenació Territorial
suficientment detallades o dels corresponents Plans Territorials.

Palma, a 3 de desembre del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 512/99, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de les Illes Balears , relativa a model sanitari i gestió
sanitària del Govern de les Illes Balears.  (Mesa de 10 de febrer del
1999).

 RGE núm. 660/99, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de les Illes Balears , relativa a gestió i resultats de 4 anys de
Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT) de Mallorca, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 10 de febrer del 1999).

Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de les Illes Balears.

Actualment el Govern de la Comunitat Autònoma ja dóna
assistència sanitària a una sexta part de la població de les nostres
illes; però a més, el Govern ja es prepara per a rebre les
transferències de sanitat. Considerant el dret a la salut un dels drets
bàsics de tots els ciutadans, el Grup Socialista al Parlament de les
Illes Balears, interpel•la el Govern sobre el model sanitari i la gestió
sanitària a les Illes Balears.

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de les Illes Balears.

Pròxims a complir-se 4 anys des de l'aprovació del Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT) de Mallorca i pròxim ja
el final de l'actual IV legislatura, és políticament oportú fer un
balanç de l'exercici per part del Govern de les funcions que
l'esmentat Pla li assigna, del grau de compliment del Pla i dels
resultats assolits.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la al Govern sobre:

La gestió i resultats de 4 anys de Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística (POOT) de Mallorca.

Es sol•licita tramitació per urgència de la interpel•lació
referida per poder disposar de la informació i valoracions del seu
debat en la tramitació legislativa de la Llei General de Turisme.

Palma, a 4 de febrer del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 807/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació del personal
no docent als centres de conveni amb el ministeri de defensa. (Mesa
de 10 de febrer del 1999).

Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació del personal no docent que presta
servei als centres de conveni amb el ministeri de defensa?

Palma, a 8 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 473/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atacs d'animals
perillosos a persones. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 475/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
pagament per accedir al port de Ses Fontanelles (Ciutadella de
Menorca). (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 476/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
estudi i solucions a la problemàtica de descàrrega de productes
energètics a l'àrea oriental de Menorca. (Ratificació de l'admissió
Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 477/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
dipòsits de CAMPSA a les immediacions de l'aeroport de Menorca.
(Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 486/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a hectàrees de
sòl urbanitzable. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del
1999).

 RGE núm. 487/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a D.O.T.
(Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 488/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a capacitat de
població dels sòls urbanitzables. (Ratificació de l'admissió Mesa de
10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 489/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a habitants per
hectàrees. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 492/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la
Disposició Addicional quarta del Projecte de Llei General Turística
a Mallorca. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 493/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la
Disposició Addicional quarta del Projecte de Llei General Turística
a Menorca. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 494/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de la
Disposició Addicional quarta del Projecte de Llei General Turística
a Eivissa. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 495/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
econòmiques compromeses en els Convenis esportius. (Ratificació de
l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).
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 RGE núm. 496/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contactes
oficials per consensuar un projecte de creació del Consell
Econòmic i Social de Balears. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10
de febrer del 1999).

 RGE núm. 497/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte
de creació del Consell Econòmic i Social de Balears. (Ratificació
de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 498/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació  del
Consell Econòmic i Social de Balears. (Ratificació de l'admissió
Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 499/99, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre escolar de
s'Illot. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 500/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a adquisició d'un
servidor UNIX. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del
1999).

 RGE núm. 501/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat a les
subvencions a les ONG's. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 502/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fotografies amb
ciutadans. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del
1999).

 RGE núm. 503/99, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conferència
del President Matas. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 504/99, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les
Directrius d'Ordenació Territorial. (Ratificació de l'admissió Mesa
de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 505/99, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
del cost de les Directrius d'Ordenació Territorial. (Ratificació de
l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 506/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suposada falta
de mitjans de GESA per detectar filtracions de gas en el subsòl.
(Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 507/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capacitat de
població que preveuen les DOT per l'illa de Mallorca. (Ratificació
de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 508/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves urbanitzacions al
municipi de Campos. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 509/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places turístiques
il•legals. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 510/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intercanvi de places
d'hostal per places hoteleres. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10
de febrer del 1999).

 RGE núm. 511/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del decret
d'habitatges vacacionals. (Ratificació de l'admissió Mesa de 10 de
febrer del 1999).

 RGE núm. 795/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
estudiants i professors de música que es gelen de fred a la delegació
del Conservatori de Música de Menorca. (Mesa de 10 de febrer del
1999).

 RGE núm. 800/99, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a Directora del Parc Natural de s'Albufera. (Mesa de 10 de febrer del
1999).

 RGE núm. 801/99, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a Túnel de Sóller. (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 806/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a proveïment de llocs de feina
de les Direccions Generals. (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 809/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Conservatori de música
de Menorca. (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 810/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraestructura del
Conservatori de música de Menorca. (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 811/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions al
Conservatori de música de Menorca. (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 813/99, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a graveres de Son Corp i Son Corpet. (Mesa de 10 de febrer del
1999).

Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa prendre el Govern mesures urgents per tal
d'intentar evitar atacs d'animals perillosos a persones?

Palma, a 2 de febrer del 1999.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears davant la iniciativa dels propietaris dels terrenys d'accés
al port pescador de Ses Fontanelles, rehabilitat amb una important
inversió de fons públics de la CC, de fer pagar un cànon anual per
a permetre aquest accés?

Palma, a 29 de gener del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Quin ha estat el resultat de l'estudi, aprovat per aquest
Parlament en 1994, relatiu a solucions per a resoldre la
problemàtica de la descàrrega de productes energètics al port de
Maó i àrea oriental de Menorca?

Palma, a 2 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Quin ha estat el resultat de l'estudi, aprovat pel
Parlament de les Illes Balears en 1994, sobre ubicació d'indústries
energètiques a Menorca i sobre la solució dels dipòsits de
CAMPSA a les immediacions de l'aeroport com a futur centre de
emmagatzematge general de productes petrolífers i derivats?

Palma, a 1 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes hectàrees de sòl urbanitzable acabaran
desclassificades en virtut de les DOT?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

Com va calcular el Govern el nombre d'hectàrees que
afecta la Llei 8/98, de mesures cautelars fins a l'aprovació de les
DOT?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

Els sòls urbanitzables que preveu el Govern que resultaran
desclassificats en virtut de les DOT, quina capacitat de població
contenen?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

Quants d'habitants per Ha. ha calculat el Govern, en sòl
urbà, urbanitzable i rústic, per preveure una població final, després
de les DOT, d'1.7000.000 habitants?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades oficials que utilitza la Conselleria
de Turisme per l'aplicació de la formula de la Disposició
Addicional quarta del Projecte de Llei General Turística de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'illa de Mallorca?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades oficials que utilitza la Conselleria
de Turisme per l'aplicació de la formula de la Disposició
Addicional quarta del Projecte de Llei General Turística de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'illa de Menorca?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades oficials que utilitza la Conselleria
de Turisme per l'aplicació de la formula de la Disposició
Addicional quarta del Projecte de Llei General Turística de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'illa d'Eivissa?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el Conseller d'Economia pagar les ajudes
econòmiques compromeses en cadascun dels convenis esportius?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins contactes oficials per tal de consensuar un projecte
de llei de creació del Consell Econòmic i Social de Balears s'han fet
per part del Govern?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té el Govern redactat un avantprojecte de llei de creació
del Consell Econòmic i Social de Balears?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Manté el Govern el compromís de que la llei de creació
del Consell Econòmic i Social de Balears estigui aprovada abans
d'acabar la legislatura?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Podran iniciar el proper curs, al nou centre escolar les
nines i els nins de s'Illot?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu es va haver de recórrer a que un càrrec
de confiança redactes l'informe tècnic en el procediment negociat
per l'adquisició d'un servidor UNIX corporatiu per a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per més de 200 milions de pessetes?

Palma, a 25 de novembre del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Quants milions va dedicar la Conselleria de Presidència
per donar publicitat a les subvencions que dona el Govern de les
Illes Balears a les ONG's entre 1998 i 1999?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

No considera el President del Govern que resulta
inadequat pel seu càrrec interposar-se en les fotografies que es fan
els ciutadans?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern per "fer impossible la
segregació comercial, sistemàtica, de finques amb finalitat
urbanística"? (Conferència del President Matas: "Efectes econòmics
del nou model territorial balear 26-01-99)

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Confirma el Conseller de Medi Ambient i Ordenació del
Territori i Litoral que el finançament del cost de les Directrius
d'Ordenació Territorial anirà fonamentalment a càrrec del sector
turístic, segons el que va declarar el Director General d'Ordenació
Territorial i Urbanisme?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Confirma el Conseller de Turisme que segons les
intencions del Govern el finançament del cost de les Directrius
d'Ordenació Territorial no anirà exclusivament ni bàsicament a
càrrec del sector turístic?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
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Que ha fet el Govern per garantir la seguretat de les
xarxes de distribució de gas, a partir del dia 21 de novembre
passat, en que tècnics de GESA declararen, davant la jutgessa
encarregada del cas Capuccino, i es va fer públic, que no tenien
mitjans per detectar filtracions de gas en el subsòl?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com és possible que segons el Govern les Directrius
d'Ordenació Territorial suposin una reducció de 1.915.000
habitants a l'illa de Mallorca, quan la capacitat actual dels sols
urbanitzables d'ús residencial, turístic o mixt del municipis de
Mallorca és aproximadament de 375.000 habitants?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En que es bassa el Govern per afirmar que el projecte de
Directrius d'Ordenació Territorial permet una única nova
urbanització al municipi de Campos a l'empar de les excepcions
de la Disposició Transitòria Sisena?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Perquè a la informació donada pel Govern sobre les
Directrius d'Ordenació Territorial es manté constant a llarg del
temps el mateix nombre de places turístiques il•legal?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Propugna el Govern, a través de la Llei General de
Turisme l'intercanvi de places d'hostal per noves places hoteleres o
extrahoteleres?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el balanç del primer any d'aplicació del decret
d'habitatges vacacionals a l'illa de Mallorca?

Palma, a 3 de febrer del 1998.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el Govern de les Illes Balears
davant els reiterats problemes, que apareixen any rere any, en el
subministrament d'energia elèctrica a la delegació a Menorca del
Conservatori de Música, que fa que els estudiants i professors es
gelin de fred a l'hivern?

Palma, a 4 de febrer del 1998.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

¿Considera presentable el Govern digitar com a Directora
del Parc Natural de s'Albufera a una persona que, anteriorment, i
segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears, havia
estat contractada de manera fraudulenta per l'IBANAT?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les reclamacions plantejades pel
Concessionari del Túnel de Sóller i quina és l'actitud del Govern
al respecte?

Palma, a 5 de febrer del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan i com pensa proveir els llocs de feina de les
direccions generals creades a la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports amb motiu de les transferències?

Palma, a 8 de febrer del 1998.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Perquè no s'ha contestada des de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports l'escrit que es va remetre des del
Conservatori de Música de Menorca en setembre del 1998?

Palma, a 8 de febrer del 1998.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el motiu perquè els problemes
d'infrastructura del Conservatori de  Música de Menorca no
estiguin ja solucionats?

Palma, a 8 de febrer del 1998.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions, en quina data i per quin valor es
pensen dur a terme al Conservatori de Música de Menorca?

Palma, a 8 de febrer del 1998.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern que les graveres projectades a Son
Corp i Son Corpet són compatibles amb la revisió del Pla Director
de Pedreres?

Palma, a 8 de febrer del 1998.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 478/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
resultat inspeccions cinemes, sales d'espectacle i altres de Menorca,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 480/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a repartiment
del Fons de Cooperació municipal ,a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 10 de febrer del
1999).

 RGE núm. 481/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a quantitat
destinada al Fons de Cooperació municipal , a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 10 de febrer
del 1999).

 RGE núm. 482/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
desclassificació de Tolleric , a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa de 10 de febrer del 1999).
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 RGE núm. 483/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
interessos generals que defensa el Govern ,a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 484/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
capacitat de població , a contestar davant la Comissió d'Ordenació
territorial (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 485/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a relació
d'urbanitzables afectats per les DOT , a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 10 de febrer del 1999).

 RGE núm. 490/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
hectàrees de sòl urbà , a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial (Mesa de 10 de febrer del 1999).

Palma, a 10 de febrer del 1999.
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 comissió.

Quin ha estat el resultat de la inspecció, sol•licitada pel
Consell Insular de Menorca, i realitzada fa gairebé un any, sobre
la situació de les sales cinematogràfiques, de festes, i d'espectacles
diversos a Menorca?, indicant-ne resultat de cada centre
inspeccionat,

Palma, a 1 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 comissió.

Quins seran els criteris de repartiment del Fons de
Cooperació Municipal que ha anunciat el Govern?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina quantitat es destinarà l'any 1999 a dotar el Fons de
Cooperació Municipal anunciat pel Govern?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 comissió.

Per què el Govern no està a favor de la desclassificació de
Tolleric al terme de Llucmajor?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 comissió.

Quins interessos generals defensa el Govern prohibint al
Consell Insular de Mallorca la desclassificació d'urbanitzacions a
vorera de mar o que creïn nuclis de població?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 comissió.

Quina és la capacitat de població del sòl urbà, per illes?

Quina és la capacitat de població del sòl urbanitzable, per
illes?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.



5494 BOPIB núm.197 - 12 de febrer del 1999

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 comissió.

Quina és la relació d'urbanitzables afectats per la
desclassificació automàtica prevista en les DOT?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 comissió.

Quin és el nombre d'hecàrees de sòl urbà, per illes?

Quin és el nombre d'hectàrees de sòl urbanitzable, per
illes?

Palma, a 3 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 513/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cans perillosos, a tramitar pel procediment d'urgència
(Mesa de 10 de febrer del 1999).

Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat divendres dia 29 de gener del 1999, Francisco
Miguel Hiraldo Vega va morí a causa de les mossegades d'un ca
de la raça "Dogo argentí" a la localitat mallorquina de Ca'n
Picafort. El ca anomenat pel seu propietari com "Copi" va entrar
el mes de setembre passat a l'escola Voramar de Ca'n Picafort i
mossegà a dos nins, un dels quals necessità d'assistència mèdica,
així mateix s'ha sabut que "Copi" va agredir el passat mes de
gener al fill del propietari de 14 anys d'edat i li produí lesions.
D'altra banda, recentment, un inspector de la conselleria de Sanitat
i Consum fou també agredit brutalment quan exercia les funcions
pròpies del seu càrrec.

El "Dogo argentí" va ésser creat pel Doctor Antoni Nores
Martínez l'any 1928, de l'encreuament de races pures de cans com
el Bull Terrier, Bulldog, Mastí del Pirineus, Gran Danès Arlequí,
Dogo de Burdeus, Pointer, Boxer, Galgo Irlandés i diferents cans de
brega. El resultat d'aquesta sèrie d'encreuaments fou l'obtenció d'un
ca molt resistent i robust, d'estrucutra massissa i musculós en totes
les parts del cos, insensible al dolor, capaç de combatre i caçar
animals com porcs senglars, pecarís, pumes i altres espècies
predadores que habiten a les vastes i heterogènies regions
argentines. El 21 de maig del 1964 és reconegut per la Federació
Cinològica Argentina i per la Societat Rural Argentina i el 31 de
juliol del 1973 l'admet la Federació Cinològica Internacional com
a raça única d'origen argentí. A més existeixen a la nostra comunitat
altres tipus de cans com el bull terrier, l'american staffordshire
terrier, l'staffordshire bull terrier, el rottweiler, que s'han vengut a
anomenar com a races violentes.

La proliferació d'aquest tipus d'exemplar violent i d'atac
ve motivat perquè són ensinistrats i utilitzats, cada vegada més, en
espectacles de lluites de cans, que mouen importants quantitats de
doblers.

Cal destacar que el comportament d'aquests animals,
depèn del tractament i l'ensinistrament que li proporciona el seu
propietari.

La legislació autonòmica existent sobre aquesta matèria
està constituïda per la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà, i pel Reglament que la desplega,
aprovat per Decret 56/1994, de 13 de maig. Aquesta legislació es
considera suficient per a la regulació de la matèria, atès que
pròximament el Govern de les Illes Balears aprovarà normativa
relativa a la identificació electrònica, i cal esmentar que, ni tan sols
la regulació més recent d'altres comunitats autònomes, no aporta res
a la ja existent.

No obstant això, seria desitjable, en la mesura de tot el que
fos possible, la modificació puntual d'aquesta normativa perquè la
seva aplicació sigui més ràpida i directa, sobretot en allò que fa
referència al sacrifici immediat dels animals perillosos, sense
necessitat de deixar a lliure voluntat dels amos la possible
subsistència d'animals mortalment perillosos.

D'altra banda, i com a mesures preventives, es creu
necessari que la normativa prevegi el control de l'ensinistrament
dels cans, per tal de prohibir-ho quan estigui adreçat a l'atac, en
comptes de a la defensa i guarda del béns i de les persones. Així
mateix, és convenient instar els ajuntaments, consells insulars,
CAIB i Administració de l'Estat perquè impedeixi qualsevol tipus
d'ensinistrament d'aquests animals adreçat a l'atac de persones, béns
o altres animals.

És per to això que el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears, insta al Govern de les
Illes balears a modificar el reglament per al desplegament i
aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals
que viuen a l'entorn humà, amb la finalitat d'incloure la possibilitat
del sacrifici immediat dels animals la perillositat manifesta dels
quals hagi quedat acreditada, així com també la prohibició dels
ensinistraments adreçats únicament a l'atac de les persones i els
béns, i el control dels animals que potencialment puguin ser
perillosos.
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2.- El Parlament de les Illes Balears, insta al Govern, els
ajuntaments, els consells insulars i l'Administració de l'Estat, a la
realització de campanyes de conscienciació dels amos d'animals,
adreçats a impedir qualsevol tipus d'ensinistrament diferent dels
previstos com a defensa i guarda dels béns i de les persones,
emparats per la legislació.

Palma, a 3 de febrer del 1999.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 803/99, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a IVA ecològic, una alternativa a l'Ecotaxa, amb sol•licitud de
tramitació davant la comissió d'Economia. (Mesa de 10 de febrer
del 1999).

Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Ecotaxa, malgrat ser una solució relativament senzilla
i evident, podria tenir implicacions molt negatives dins del negoci
turístic, veritable motor de la nostra economia. La pèrdua de
competitivitat davant altres mercats i l'augment de la pressió fiscal
sobre les nostres empreses suposarien un risc de conseqüències
difícilment mesurables.

Amb aquest context plantejam l'IVA Ecològic, que es
basa en l'aplicació de l'IVA generat per les empreses del sector
turístic balear com una font de finançament per a pal•liar els
efectes negatius que l'elevada activitat turística provoca sobre la
nostra terra, el nostre entorn, els recursos naturals, els serveis
públics i la xarxa d'infrastructures.

L'IVA Ecològic suposaria que la Comunitat Autònoma
podria administrar la part corresponent a l'IVA recaptat per l'Estat
a les empreses que desenvolupen la seva activitat dins el sector
turístic balear: hotels, agències de viatges, empreses de transport
marítim, aeri i terrestre, bars restaurants, comerços de les zones
turístiques i altres negocis relacionats amb el sector.

Per aconseguir una correcta administració de l'Impost
s'hauria de definir amb claredat allò que és el negoci turístic. Amb
aquest objectiu es faria una diferenciació entre les empreses balears
turístiques i les no turístiques, en funció de la seva activitat
predominant.

La gran aportació de l'IVA Ecològic es que no suposarà
un augment de la pressió fiscal ni per les nostres empreses ni pels
milers de turistes que ens visiten anualment, únicament suposaria
una modificació i reducció de part dels doblers pagats anualment a
l'Estat, la qual cosa significaria millorar un poc l'actual situació de
discriminació financera que pateix la nostra comunitat, amb una
balança fiscal respecte a l'Estat absolutament desequilibrada.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

1.- Sol•licitar al Govern de l'Estat la gestió de l'IVA
generat pel sector turístic balear.

2.- Una vegada traspassada la gestió de l'IVA generat per
les empreses del sector turístic, els recursos generats es destinaran
a pal•liar els efectes negatius que l'elevada activitat turística
provoca a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.   

Palma, a 8 de febrer del 1999.
El portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació 

A) 
RGE núm. 805/99, del Grup Parlamentari Socialista, de

sol•licitud de compareixença amb caràcter d'urgència de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de febrer del 1999, i d'acord amb l'article 175 del Reglament
de la Cambra, admeté l'escrit de referència, que sol•licita que el
President de la Comissió de Cultura, Educació i Esports recapti la
presència amb caràcter d'urgència de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, per tal d'informar sobre la situació
creada a l'escola pública Jaume III de Llucmajor i les mesures de
caràcter provisional i definitives a emprendre.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de Llei davant Ple

RGE. núm. 4885/98 dels Grups Parlamentaris Mixt i PSM-Entesa
Nacionalista, a tramitar pel procediment d'urgència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de febrer del 1999, admeté l'escrit RGE núm. 474/99,
presentat pels Grups Parlamentaris Mixt i PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual retiren la Proposició no de Llei de
referència, relativa a reconeixement de les Illes Balears com a
nacionalitat històrica, publicada al BOPIB núm. 183 de 20 de
novembre del 1998.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a sol•licitud de creació d'una Comissió no

Permanent d'Investigació RGE. núm. 802/99 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de febrer del 1999, admeté l'escrit RGE núm. 802/99,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, mitjançant el qual se sol•licita la creació d'una Comissió
no Permanent d'Investigació, sobre les irregularitats en la política
de personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a canvi de tramitació de la Proposició no de Llei

RGE. núm. 6004/98.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de febrer del 1999, oïda la Junta de Portaveus, acorda que
la Proposició no de Llei RGE. núm. 6004/98, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, (publicada al BOPIB núm. 186 d'11 de
desembre del 1998), relativa a aprovació del Protocol Facultatiu de
la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació
contra la dona amb inclusió de les recomanacions d'Admnistia
Internacional, sigui tramitada davant la Comissió de Drets Humans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria per cobrir mitjançant oposició per

promoció interna d'accés a cossos del mateix grup funcionarial d'una
plaça vacant al Cos d'Auxiliars Administratius del Parlament de les
Illes Balears.

CONVOCATÒRIA PER COBRIR MITJANÇANT
OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'ACCÉS A COSSOS
DEL MATEIX GRUP FUNCIONARIAL D'UNA PLAÇA
VACANT AL COS D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.-

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en sessió
celebrada dia 2 de desembre del 1998, i a l'empara del que
s'estableix als articles 2.3 i 17.f de la Llei 2/1989 del 22 de febrer,
de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i 3 i 9 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
convoca oposició per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu
vacant a la plantilla del personal funcionari del Parlament de les
Illes Balears d'acord amb les següents bases:

Primera.- Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant la realització de proves selectives per a
l'accés a cossos de mateix grup funcionarial de la plaça vacant al
cos d'Auxiliars Administratius del Parlament de les Illes Balears que
es detalla:

Plaça: AUXILIAR ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE
DOCUMENTACIÓ.
Grup: D.
Nivell: 16.
Complement específic: 926.040 ptes anuals.

Segona.- Requisits personals.

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

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

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

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

1- Tothom que reuneixi les condicions de la base segona
i vulgui participar en aquestes proves presentarà al registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segon el model que figura a l'annex I, en el termini de
vint dies naturals comptadors des de l'endemà al de la publicació
d'aquestes bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
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2- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies,
l'Oficialia Major publicarà al tauler d'anuncis de la Cambra, la
llista provisional d'admesos i exclosos.

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

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

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

Quarta.- Tribunal qualificador.

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

1.1- President: el President del Parlament o membre de
la Mesa en qui delegui.

1.2- Secretari: el Lletrat-Oficial Major.
1.3- Vocal: altre membre de la Mesa.
1.4- Vocal: un funcionari de carrera, elegit per la Mesa

de la Cambra.
1.5- Un vocal elegit per la Junta de Personal.

2- En cada cas s'anomenaran els corresponents membres
suplents.

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

4- A causa de les especials característiques de la plaça
convocada, el Tribunal podrà nomenar assessors per les proves
tècniques que determini, aquests tindran veu, però no vot.

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

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

Cinquena.- Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves.

1- Consistiran en la realització de tres exercicis de
caràcter obligatori.

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

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

Desenvolupament de les proves selectives:

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

1- PRIMERA PROVA: consistirà en una prova objectiva
de caràcter pràctic, proposada pel Tribunal, dirigida a apreciar la
capacitat dels aspirants per a la composició, modificació, i correcció
de documents creats mitjançant la utilització de l'aplicació del
processament de textos Microsoft Word, versió 7.00 o superior, en
un temps prèviament determinat per aquest. 

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

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

3- TERCERA PROVA: consistirà en la realització d'un
exercici pràctic de consultes a bases de dades (Bases de dades en
CD-ROM:(COLEX i ARANZADI). Aquest exercici es puntuarà
entre 0 i 10 punts.

Sisena.- Nomenament i presa de possessió.

1-  Finalitzades les proves selectives, el tribunal publicarà
al tauler d'anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que hagin superat les proves, per ordre correlatiu a la seva
puntuació.

2- Des de la data de publicació tots els aspirants
disposaran de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions
oportunes.

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

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

5- Des de la data de publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears del seu nomenament, l'interesat
disposarà de tres dies hàbils per prendre possessió de la plaça.

6- Si no pren possessió en el termini indicat, sense causa
justificada, restarà en situació de cessant i el President podrà
substituir-lo pel següent aspirant amb la millor puntuació.
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Setena.- Disposicions finals i recursos.

1- La present convocatòria i els actes que se'n derivin
podran esser impugnats d'acord amb el que es disposa a la Llei
30/92, de 26 de novembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

ANNEX I

.............................................(nom i llinatges),
funcionari de carrera del cos d'Uixers del Parlament de les Illes
Balears, que es troba en situació administrativa de..............
nat/nada dia.................., del........a....................,
que visc al carrer/avinguda/plaça................................
núm...... pis..... porta..... del municipi de....................
amb DNI núm..................

     DECLAR:

     Que reunesc totes les condicions requerides en la base segona
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, núm ..... de data..........
per participar a les proves selectives convocades per cobrir la
plaça vacant d'auxiliar administratiu del servei de Documentació
pel sistema de promoció interna per a l'accés a cossos del mateix
grup funcionarial, i en conseqüència,

     SOL.LICIT d'esser admès a les proves selectives per cobrir
aquesta plaça.

       Palma de Mallorca a.............................

                  Signatura.

Al Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.-

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria per

cobrir mitjançant oposició per promoció interna d'accés a cossos
del mateix grup funcionarial d'una plaça vacant al Cos d'Auxiliars
Administratius del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Vocal: Sra. Joana Maria Vives i Alario
Suplent: Sr. Gabriel Tous i Bauzá

Per la Junta de Personal: Sr. Jaume Riera i Pou
Suplent: Sra. Catalina Juan i Mas.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a creació d'una plaça de personal eventual, amb

categoria de xofer.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de febrer del 1999, acorda la creació d'una plaça de personal
eventual, adscrita a la Presidència de la Cambra i amb categoria de
xofer, (amb la mateixa remuneració que els xofers  de la Cambra que
són funcionaris) i de lliure designació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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