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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 1999, procedí a
debatre el text de la Proposició no de Llei RGE núm. 6018/98,
relativa a utilització de les "Empreses de Treball Temporal" per
part de l'Administració Pública, i quedà aprovada per assentiment
la següent:

RESOLUCIÓ

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

les Illes Balears a que cursi instruccions a l'Administració de la
Comunitat Autònoma, els seus organismes autònoms, empreses
públiques i societats anònimes participades, a fi que utilitzin els
serveis de l'INEM per a les contractacions temporals de caràcter
estacional, beques, campanyes contra incendis, etc, excloent la
utilització de les empreses de treball temporal.

2.- En el mateix sentit el Parlament de les Illes Balears
recomana als Consells Insulars i Ajuntaments de les Illes Balears
a que utilitzin els serveis de l'INEM per a les contractacions
temporals de caràcter estacional, excloent la utilització de les
empreses de treball temporal. "

Seu del Parlament, 3 de febrer del 1999.
La Presidenta: 
Joana A. Vidal i Burguera
La Secretària:
Catalina Palau i Costa

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del
1998, debaté la Pregunta RGE núm. 2347/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica a la fira Didàctica 1998. (BOPIB núm. 154 de
30 d'abril del 1998).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre del 1998, debaté
la Pregunta RGE núm. 2632/98, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a subvenció del llibre "Mis Memorias". (BOPIB núm. 155 de 8 de
maig del 1998).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre del 1998, debaté
la Pregunta RGE núm. 4473/98, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a despeses en normalització lingüística a l'ensenyament. (BOPIB
núm. 179 de 20 d'octubre del 1998).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre del 1998, debaté
la Pregunta RGE núm. 4720/98, de l'Hble. Sr. Diputat Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a ampliació de l'extensió universitària d'Alaior. (BOPIB núm. 182 de
13 de novembre del 1998).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

E) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre del
1998, debaté la Pregunta RGE núm. 4132/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut
d'educació secundària d'Eivissa. (BOPIB núm. 175, de 9 d'octubre
del 1998).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre del
1998, debaté la Pregunta RGE núm. 4133/98, de l'Hble. Sr. Diputat
Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut
d'educació secundària a s'Arenal. (BOPIB núm. 175 de 9 d'octubre
del 1998).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió de d'Ordenació Territorial del Parlament de

les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 1999, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4891/98, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a incorporació de
l'àrea de Llucalcari a l'ANEI Me. 13, amb la corresponent
modificació puntual de la Llei d'espais naturals. (BOPIB núm. 184
de 27 de novembre del 1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió de d'Ordenació Territorial del Parlament de

les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 1999, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 5994/98, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a moratòria urbanística i port de
Ciutadella de Menorca. (BOPIB núm. 186, d'11 de desembre del
1998).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A) 

Compareixença d'un representant de la Conselleria de
Sanitat i Consum, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre el
Pla estratègic de control i prevenció de la SIDA.).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 1999, tengué lloc la
compareixença dels representants de la Conselleria de Sanitat
Doctora González i el Doctor Antoni Nicolau, per tal d'informar
sobre el Pla estratègic de control i prevenció de la SIDA.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B) 

Compareixença del Director de l'ONG "Projecte Home",
davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la problemàtica de la
droga.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 1999, tengué lloc la
compareixença del Sr. Bartomeu Català i Barceló, Director de l'ONG
"Projecte Home", acompanyat del Director de la revista Sr. Lino
Salas, per tal d'informar sobre la problemàtica de la droga.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

1181/98, del Grup Parlamentari Socialista.

En la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports del Parlament de les Illes Balears, celebrada dia 25 de
novembre del 1998, fou retirada pel Grup Parlamentari Socialista
la proposició no de Llei de referència, relativa a publicació de la
relació de llocs de feina bilingües als centres d'educació secundària
(BOPIB núm. 146, de 27 de febrer del 1998).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE. núm.

4132/98.

En la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports del Parlament de les Illes Balears, celebrada dia 25 de
novembre del 1998, fou ajornada la pregunta de referència,
presentada pel Sr. Crespí i Plaza, relativa a l'Institut d'Educació
Secundària d'Eivissa (BOPIB núm. 175, de 9 d'octubre del 1998).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a aprovació de la compareixença d'un

representant de la Conselleria de Sanitat i Consum en relació al Pla
Estratègic per a la prevenció i control de la SIDA.

En la sessió de la Comissió d'Assumptes Socials del
Parlament de les Illes Balears, celebrada dia 2 de desembre del
1998, tengué lloc el debat i votació de les propostes de
compareixença presentades per diferents grups parlamentaris, i
quedà aprovada la compareixença davant l'esmentada comissió,
d'un representant de la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern
de les Illes Balears, en relació al Pla Estratègic per a la prevenció
i control de la SIDA.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a aprovació de les compareixences en relació al

Pla de Drogues.

En la sessió de la Comissió d'Assumptes Socials del
Parlament de les Illes Balears, celebrada dia 2 de desembre del 1998,
tengué lloc el debat i votació de les propostes de compareixença
davant l'esmentada Comissió, en relació al Pla de Drogues,
presentades per diferents grups parlamentaris, i quedaren aprovades
les compareixences següents:

1.- ONG dedicada a la lluita contra la droga, com el
"Projecte Home".

2.- Sr. Amador Calafat, premi Reina Sofía.
3.- Responsables dels centres comarcals dels serveis de

drogues dels Consells.
4.- Responsables dels serveis de drogodependències

municipal de Palma.
5.- Autors del Pla Autonòmic de Drogues.
6.- Representant de la Conselleria de Sanitat i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a decaïment de la Proposició no de Llei RGE. núm.

4624/98.

En la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
del Parlament de les Illes Balears, celebrada dia 2 de desembre del
1998, decaigué la Proposició no de Llei RGE. núm. 4624/98 del Grup
parlamentari Mixt, relativa a construcció de tres instituts
d'ensenyament secundari a Eivissa, (BOPIB 181 de 6 de novembre del
1998), a causa de l'absència de l'autor d'aquesta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a ajornament de la Proposició no de Llei RGE.

núm. 6021/98.

En la sessió de la Comissió d'Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, celebrada dia 3 de febrer del 1999, a
petició de l'autor, fou ajornada la Proposició no de Llei RGE. núm.
6021/98 del Grup Parlamentari Mixt, relativa a construcció d'una
xarxa de vials per a bicicleta a les Illes Balears. (BOPIB 181 de 6 de
novembre del 1998)).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de febrer del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1115/99, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa al debat del Pla estratègic per a la prevenció i control de
la SIDA i infeccions associades al VIH. RGE. núm. 7420/97.  (Mesa
de la Comissió d'Assumptes Socials de 3 de març del 1999).

 RGE núms. 1116/99 i 1117/99, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relatives al debat del Pla
estratègic per a la prevenció i control de la SIDA i infeccions
associades al VIH. RGE. núm. 7420/97.  (Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1118/99, del Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al debat del Pla estratègic per a la prevenció
i control de la SIDA i infeccions associades al VIH.  (Mesa de la
Comissió d'Assumptes Socials de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1119/99, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa al debat del Pla estratègic per a la prevenció i control de
la SIDA i infeccions associades al VIH.  (Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials de 3 de març del 1999).

Palma, a 4 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
D'acord amb el que es preveu a l'article 172 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents Propostes de Resolució
derivades del debat del Pla estratègic per a la prevenció i control
de la SIDA i infeccions associades al VIH, RGE. núm. 7420/97:

1.- El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament i aprova el Pla Estratègic per a la prevenció i control
de la SIDA i infeccions associades al VIH.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta a la
Conselleria de Sanitat i Consum perquè incorpori les darreres
dades estadístiques de les que disposi.

3.- El Parlament de les Illes balears insta la creació d'un
Registre de seropositius a les Illes Balears.

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

B) 
Margalida Thomàs i Andreu com a diputada del Grup

Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta les
següents Propostes de Resolució en relació al debat del Pla
estratègic per a la prevenció i control de la SIDA i infeccions
associades al VIH, RGE. núm. 7420/97:

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a retirar
el Pla Estratègic de Prevenció i Control de la SIDA, per no ésser un
instrument vàlid per a les finalitats proposades, per no haver estat
consensuat prèviament amb els sectors sociosanitaris i les
organitzacions socials, per obsolet ja que a dos anys vista de la seva
aprovació per Consell de Govern ni tan sols es compleixen
recomanacions i aspectes contemplats en ell.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
eliminar de tot el document el concepte de grups de risc i substituir-
lo per conductes de risc.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reformular els objectius generals, fent referència a conceptes més
amplis i més normalitzadors com:

- prevenció
- atenció psicosocial i sanitària
- sensibilització social
- vigilància epidemiològica.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir altres objectius generals relacionats amb:

- l'anàlisi de la realitat i la determinació de necessitats
- la promoció social i la inserció de la població afectada
- la participació social i la promoció de la solidaritat
- l'organització ciutadana i voluntària
- la formació
- la coordinació institucional
- el desenvolupament normatiu.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el punt 2.2 dels Objectius Generals 2, per la seva
indeterminació i ambigüitat fent referència a atenció específica:

- social: informació, orientació, suport, gestió de les
prestacions econòmiques, ajut a domicili, promoció social, inserció,
suport jurídic.

- psicològica: orientació psicològica, suport emocional a
individus i familiars, atenció terapèutica.

- sanitària: detecció d'anticossos, promoció de la salut,
atenció hospitalària, suport posthospitalització.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir a l'Objectiu general 3

- Objectius relacionats amb la sensibilització, la
participació social no tan sols dels afectats.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir a l'Objectiu general 4:
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Objectius que ampliïn el coneixement de la realitat de la
SIDA a Balears i que facin referència a:

La determinació de taxes de seropositivitat
El coneixement de les conductes de risc i conductes

preventives de la població
El coneixement de dinàmiques de població quant a

conductes de risc
La determinació de la percepció de risc que davant

determinades pràctiques tenen els diferents grups de població
El coneixement de nivell d'informació respecte a la

prevenció de la SIDA assolit per a la població
El coneixement d'actituds dels professionals dels

recursos sanitaris, socials, educatius i altres

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
augmentar la priorització d'actuacions sobre els col•lectius de
joves.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
eliminar  el concepte pràctiques promíscues en tant és un concepte
moral; pot ésser tot el promiscu que es vulgui si es prenen
precaucions.

9.- El parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir al Capítol III:

Tant quant es fa referència a prevenció com a atenció
psicosocial i sanitària una configuració sectorial, fent referència
als diferents sectors de població i, per tant, anunciant objectius i
línies d'actuació dirigides a abordar les situacions de dificultat que
es produeixen en el si de cadascun dels col•lectius: població
general, persones amb pràctiques heterosexual, homosexuals o
bisexuals, joves, dones, consumidors de drogues per via
parenteral, treballadors i treballadores del sexe, incidint sobre la
forma com cada un d'aquests sectors viu la problemàtica de la
SIDA, determinant fins a quin punt adopta o no pràctiques
preventives a partir de la seva vivència, de la seva percepció
d'estar o no en risc, i les seves habilitats per afrontar situacions de
previsible contagi. Determinant així OBJECTIUS I
ACTUACIONS DIFERENCIADES PER A CADA GRUP DE
POBLACIÓ. A partir de formulació de programes d'actuació
sectorials.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir al Capítol III:

Objectius, tant quant es fa referència a la prevenció com
a l'atenció psicosocial i sanitària crear una configuració territorial:
establint zones d'actuació preferent, i determinant actuacions
diferenciades segons estiguin dirigies a un medi urbà, o rural, amb
o sense problemàtica social greu, i altres, i considerar els diferents
àmbits territorials autonòmic, insular, comarcal i local.

11.- El Parlament de les Illes insta el Govern a afegir
abans del Capítol IV, un altre Capítol que consideri i determini els
àmbits competencials. D'aquesta manera el Pla de la SIDA
inclouria una consideració departamental i/o institucional que faci
una clara referència als diferents àmbits competencials, no tan sols
de les distintes administracions públiques, com del sector privat,
com de les organitzacions socials-ONGs, etc.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
després del capítol VI, afegir un nou capítol en el qual
s'especifiquin els recursos necessaris per dur a terme les
actuacions previstes, i les prioritzacions que es fan al respecte.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
després del capítol VI afegir un nou capítol dedicat a la
temporalització del Pla, que fes una previsió de desenvolupament
temporal de les actuacions proposades, anunciant quin
desenvolupament a curt, mig i a llarg termini es preveu que tindran
les actuacions previstes i les prioritzacions que es fan al respecte.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afegir un nou Capítol amb la previsió pressupostària. Aquesta ha
d'ésser una previsió clara, ajustada a les prioritats establertes,
dividida per partides, associada a programes i actuacions concretes
i per la que es determinin les fonts de finançament.

Palma, a 3 de març del 1999.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

C) 
D'acord amb el que es preveu a l'article 170 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista presenta les següents Propostes de
Resolució derivades del debat del Pla estratègic per a la prevenció
i control de la SIDA i infeccions associades al VIH, RGE. núm.
7420/97:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears:

1.- A retirar el Pla de la SIDA perquè consideram que no
compleix els requisits que ha de tenir un Pla Estratègic de Prevenció
i Control de la SIDA. Aquests requisits han de ser:

- Criteris de prioritat d'actuacions
- Concreció de programes preventius
- Compromís per part de les administracions Govern,

Consells, Mancomunitats, Ajuntaments, per assumir objectius i
programes relacionats amb la prevenció de la SIDA

- Inversió pressupostària/Temporalització/Investigació
continuada per avaluar la incidència de les intervencions.

2.- A la creació d'un Observatori Epidemiològic de les
Illes Balears per poder actualitzar dades, incidència de la malaltia
de la SIDA, causes de l'augment d'infectats del virus del VIH,...

3.- A incloure el Registre Codificat de Seropositius del
VIH, com a una de les tasques de l'Observatori Epidemiològic.

4.- A establir línies d'actuació i informació amb la
"Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA", i línies d'actuació
que s'hauria de plantejar al Pla de la SIDA.

5.- A la creació de grups de feina amb entitats,
administracions, ONG, que fan feina amb programes de SIDA, ja
sigui a nivell preventiu, d'informació, ... per possibilitar el debat i
actualitzar les dades del Pla de la SIDA.

6.- A definir grups Diana a qui van dirigits les activitats
preventives i d'informació, adolescents, joves, adults, vells, persones
o col•lectius que practiquin conductes de risc (UDVP; usuaris de
droga via parental, persones dedicades a la prostitució, a col•lectius
professionals, com són professionals d'atenció personal, de les
forces de seguretat de l'Estat, sociosanitaris),...



BOPIB núm.201 - 12 de març del 1999 5581

7.- A contemplar diferents nivells quan es programen
activitats preventives:

- Primer nivell: treball preventiu primari dirigit a tota la
població, adaptat a col•lectius homogenis.

- Segon nivell: treball preventiu secundari. Important
tenir en compte els col•lectius que mantenen conductes de risc
(UDVP, persones que exerceixen la prostitució, col•lectiu de les
persones,...)

- Tercer nivell: treball preventiu terciari: hi ha ja
presència d'infecció i cal incentivar dispositius sociosanitaris i
assistencials especialitzats.

8.- A potenciar activitats d'informació i prevenció de la
SIDA als CPR, i edició de material curricular dirigit i
contextualitzat a totes les etapes educatives.

9.- A potenciar activitats formatives als diferents
professionals que treballen amb seropositius que tenguin en
compte la visió global de la malaltia, i la informació i treball
conjunt de professionals que intervenen en el tractament
sociosanitari del malalt o infectat de la SIDA.

10.- A determinar i concretar els programes que es duran
a terme, i es potenciaran per aconseguir l'objectiu general núm. 1
del Pla de Prevenció de la SIDA: "Evitar la disseminació del
VIH".

11.- A concretar la responsabilitat de cada administració
a l'hora de determinar objectius, comprometre activitats, recursos
humans i econòmics per dur endavant la viabilitat del Pla de
Prevenció de la SIDA.

12.- A incrementar recursos humans i econòmics a la
xarxa d'assistència social actual, perquè consideram que s'ha de
valorar la important tasca de treballadors i treballadores socials en
el suport psicològic i social a les persones afectades pel VIH.

13.- A que el Pla de Prevenció de la SIDA especifiqui
les diferències que es troben a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa-Formentera, tant en incidència de la SIDA, en
percentatges de seropositius, com a programes específics a
determinar a cada illa amb el corresponent pressupost.

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

D) 
D'acord amb el que es preveu a l'article 171 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta les següents Propostes de
Resolució derivades del debat del Pla estratègic per a la prevenció
i control de la SIDA i infeccions associades al VIH, RGE. núm.
7420/97:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
retirar el Pla Estratègic de Prevenció i Control de la SIDA.

2.- El Parlament de les Illes Balears crearà una Comissió
no Permanent per tal de millorar el Pla Estratègic de la SIDA, amb
la presència de tècnics especialistes.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acotar en tres anys el Pla Estratègic de la SIDA i
donar entrada anualment a una memòria d'evolució del mateix al
Parlament de les Illes Balears.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa programes concrets I+C (informació
i conscienciació) dirigits a escolars i centres de planificació
familiar.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar estudis per tal de conèixer l'actitud del
personal sanitari front als malalts de la SIDA i el grau de
coneixement de les mesures de protecció de la infecció.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar enquestes per saber el nivell de coneixement
i actituds de població en general front a les actituds de risc.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament el "Registre autonòmic
codificat d'infectats pel VIH".

8.- Atès que l'abordatge de la malaltia està lligat
íntimament a la prevenció primària i que les actuacions
institucionals han de ser dinàmiques i globals, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a que faciliti la
coordinació entre els diversos sectors de l'Administració (Joventut,
Ensenyament, Benestar Social...) amb Ajuntaments i Organitzacions
no Governamentals que treballen en aquesta problemàtica de les
Illes Balears.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar accions concretes per tal de prevenir la
infecció del VIH a les persones així com per evitar els riscs de
transmissió.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar estudis de monitorització
complementària de la infecció per VIH a població sentinella (a
partir d'informació anònima que es disposa de determinades
poblacions: donants de sang, usuaris de centre de malalties de
transmissió sexual...)

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a realitzar estudis d'indicadors conductuals
relacionats amb la malaltia a diferents grups de població,
imprescindible per a realitzar el disseny i l'avaluació de les
intervencions preventives que es desenvolupen al nostre medi.

12.- El parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a crear el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el
VIH amb altres administracions i ONG,s.

Palma, a 3 de març del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1633/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Jocs de les
Illes celebrats l'any 1998. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1634/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a despeses de
la Universiada. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1635/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a execució de
les obres de l'estadi de Son Moix per a la celebració de la
Universiada. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1636/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a aportacions
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears a les federacions esportives de les Illes Balears durant
l'any 1998. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1637/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Munar, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a material
esportiu de la Universiada. (Mesa de 9 de març del 1999).

Palma, a 9 de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears. la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

1.- Quin ha estat el cost total i desglossat, de la
participació dels esportistes de les Illes Balears en els denominats
Jocs de les Illes celebrats l'any 1998?

2.- Quin va ésser el número d'esportistes de les Illes
Balears participants en els jocs referits, indicant l'esport en que ho
feren?

Palma, a 5 de març del 1999.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines actuacions dur a terme el Govern de les Illes
Balears dins el Patronat de la Fundació de la Universiada per tal de
controlar les despeses que s'ocasionen, indicant les actuacions
previstes?

Palma, a 5 de març del 1999.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions dur a terme el Govern de les Illes
balears dins el Patronat de la Fundació de la Universiada per tal
d'evitar els incompliments dels terminis d'execució de les obres de
l'estadi de Son Moix que contínuament romanen aturades?

Palma, a 5 de març del 1999.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De les subvencions atorgades per la Conselleria de
Cultura, Educació i esports del Govern de les Illes Balears durant
l'any 1998 en concepte de desplaçaments insulars e interinsulars,
quines son les Federacions esportives que no han justificat de forma
completa la subvenció atorgada, detallant la quantia no justificada?

Palma, a 5 de març del 1999.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions dur a terme el Govern de les Illes
Balears dins la Comissió Executiva i el Patronat de la Fundació de
la Universiada per tal de garantir que el material esportiu a utilitzar
es quedi a les Illes Balears una vegada concloguin els jocs, donat
que les informacions sortides a premsa mantenen que l'idea és
procedir a la venta del referit material?

Palma, a 5 de març del 1999.
La diputada:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1108/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a enllumenament de la variant d'Alaior de la carretera
Maó-Ciutadella. (Ratificació de l'admissió Mesa de 9 de març del
1999).

 RGE núm. 1109/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cartells informatius caducats a Menorca. (Ratificació de
l'admissió Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1110/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a declaració d'arbres singulars a Menorca. (Ratificació de
l'admissió Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1111/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a incompliment de la Llei d'Espais Naturals a Ses
Fontanelles (Menorca). (Ratificació de l'admissió Mesa de 9 de
març del 1999).

 RGE núm. 1112/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actuació urgent de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor. (Ratificació de l'admissió Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1588/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord parlamentari no
complert. (Ratificació de l'admissió Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1589/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a EEUU
(Ratificació de l'admissió Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1590/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motiu pel qual el
President no contesta a preguntes orals. (Ratificació de l'admissió
Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1592/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del fullet educatiu
a les Illes Balears. (Ratificació de l'admissió Mesa de 9 de març del
1999).

 RGE núm. 1593/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rotonda de la carretera
PM-803. (Ratificació de l'admissió Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1610/99, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
funcions del Consell de la Llengua. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1611/99, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a creació del
Consell de la Llengua. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1612/99, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a empresa
d'espectacles Alimnu. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1614/99, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a espectacles
organitzats per l'empresa Alimnu. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1615/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a coordinació
financera dels Consorcis del Pla Mirall. (Mesa de 9 de març del
1999).

Palma, a 9 de març 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 Ple.

En quina data i per quin pressupost preveu el Govern de
les Illes Balears que estiguin adequadament enllumenats tots els
creuers i connexions creats a la variant d'Alaior de la carretera Maó-
Ciutadella, per evitar així la situació de perill que es manté d'ençà
la seva inauguració?

Palma, a 2 de març 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 Ple.

Atès que segons les DOT un dels impactes més negatius
sobre el paisatge pròxim a les carreteres són les tanques
publicitàries i tanques informatius, ¿quantes tanques informatives
de projectes ja realitzats pel Govern de les Illes Balears a Menorca
encara es poden observar des de les carreteres, amb el conseqüent
impacte negatiu sobre el paisatge?

Palma, a 2 de març 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 de les Illes Balears, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.



5584 BOPIB núm.201 - 12 de març del 1999

¿Per quina causa no s'ha fet la declaració d'arbres
singulars a Menorca, després de tres anys que el GOB presentàs
una proposta de declaració d'uns 50 arbres i que el Govern afirmàs
que ho estava estudiant?

Palma, a 2 de març 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 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 la denúncia de l'obertura o reobertura d'un camí entre el
camí d'Alagairens i Ses Fontanelles, que segons informe de
SEPRONA és de 950 m de llargària per 3,5 m d'amplària, i pel
qual es van utilitzar màquines excavadores, amb la desfeta del
medi natural en aquesta ANEI?

Palma, a 2 de març 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 de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Considera el Govern de les Illes Balears que el fet que
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor estigui tres mesos per
a sol•licitar més informació, prèvia a actuar, en relació a una
denúncia de possible violació dels drets del menor, és un bon
exemple d'actuació amb celeritat i eficàcia?

Palma, a 3 de març del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Economia del Govern
de les Illes Balears, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Pensa demanar perdó al Parlament el Conseller
d'Economia per no haver complit l'acord parlamentari sobre la
creació d'una futura travessa hípica d'àmbit balear?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Va fer el Conseller d'Economia un viatge a EEUU pagat
per l'empresa a la qual es va comprar un ordinador de 232.000.000,
juntament amb l'assessor que va redactar l'informe favorable per a
aquesta adquisició?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 Molt l'Hble. Sr. President del Govern de les Illes Balears,
la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu el President del Govern no contesta a les
preguntes que li són fetes en el Ple del Parlament?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost total, el número d'exemplars editats
i quina partida pressupostària s'ha imputat el follet "Oferta
Educativa a les Illes Balears"?

Palma, a 3 de març del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quan té previst la Conselleria de Foment la
construcció de la rotonda prevista en el km. 19,5 de la carretera PM-
803?

Palma, a 3 de març del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fins a quin punt ha estat realitzada la funció del Consell
de la Llengua de promoure la coordinació de les tasques de
normalització impulsades per les diferents institucions públiques
i privades?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quina raó durant el mig any que ha transcorregut
encara no s'ha posat en funcionament el Consell de la Llengua, la
creació del qual es va publicar mitjançant Decret en el BOCAIB
de dia 8 d'agost del 1998?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines aportacions econòmiques varen fer els darrers
quatre anys la Conselleria de Turisme i l'IBATUR a l'empresa
d'espectacles ALIMNU?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins espectacles ha organitzat l'empresa ALIMNU els
darrers quatre anys amb el suport econòmic de la Conselleria de
Turisme i l'IBATUR?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin objecte té el contracte de serveis consistent en el
desenvolupament de la Coordinació Financera dels Consorcis del
Pla Mirall adjudicat el 4 de gener del 1999 i publicat en el BOCAIB
23/02/99?

Palma, a 4 de març del 1999.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1080/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1995 amb el Consell de Menorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1081/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1995 amb el Consell de Mallorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1082/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1995 amb el Consell d'Eivissa i Formentera, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de
9 de març del 1999).

 RGE núm. 1083/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1996 amb el Consell de Menorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1084/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1996 amb el Consell de Mallorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1085/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1996 amb el Consell d'Eivissa i Formentera, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de
9 de març del 1999).

 RGE núm. 1086/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1997 amb el Consell de Menorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).
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 RGE núm. 1087/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1997 amb el Consell de Mallorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1088/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1997 amb el Consell d'Eivissa i Formentera, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de
9 de març del 1999).

 RGE núm. 1089/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1998 amb el Consell de Menorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1090/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1998 amb el Consell de Mallorca, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1091/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis en
execució al 1998 amb el Consell d'Eivissa i Formentera, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de
9 de març del 1999).

 RGE núm. 1092/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica del Govern al Consorci per a la gestió de l'Escola
d'Hostaleria, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
9 de març del 1999).

 RGE núm. 1093/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes
becats als curs 1997/98 a l'Escola d'Hostaleria, a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1094/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en
beques per part del Consorci Govern-UIB, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1095/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació
dels casc antic de Ciutadella, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1096/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació
del centre comercial de Mercadal, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1097/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions als
parcs naturals de les Illes al 1998, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1098/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terrenys per a
la creació i/o ampliació d'àrees recreatives o compra de patrimoni
natural, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 9 de
març del 1999).

 RGE núm. 1099/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions del
Govern per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia de Mallorca, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1100/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions del
Govern per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia de Menorca, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1101/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions del
Govern per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia d'Eivissa, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1102/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes donades
pel Govern a l'Ajuntament d'Inca per a la promoció esportiva. (Mesa
de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1103/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació de
l'1% de la contractació pública al foment i protecció del patrimoni
cultural, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1104/99, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicions
establertes a la Resolució que autoritza l'ús d'un cabdal destinat al
reg d'una zona de la urbanització Son Vida, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1638/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Bover, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
promoció de la Salut, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 9 de març del 1999).

Palma, a 9 de març 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quins són els convenis en execució al 1995 amb el
Consell Insular de Menorca?
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Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis en execució al 1995 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis en execució al 1995 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis en execució al 1996 amb el
Consell Insular de Menorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis en execució al 1996 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis en execució al 1996 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis en execució al 1997 amb el
Consell Insular de Menorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.
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Quins són els convenis en execució al 1997 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els convenis en execució al 1997 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª 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 Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quins són els convenis en execució al 1998 amb el
Consell Insular de Menorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª 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 Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quins són els convenis en execució al 1998 amb el
Consell Insular de Mallorca?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª 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 Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quins són els convenis en execució al 1998 amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quina aportació econòmica per part de la CAIB suposen
cadascun d'ells?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª 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 Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de les
Illes Balears al Consorci per a la gestió de l'Escola d'Hostaleria al
1997 i previsions al 1998?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els alumnes becats al curs 1997/98 en
l'accés a l'Escola d'Hostaleria del Consorci Govern-UIB?

En quina quantia?

Quina institució pública o privada ha finançat cadascuna
de les beques?

Quina és la procedència de cadascun dels alumnes becats?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.
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Quines són les previsions pel curs 1998/99 de despeses
en beques per part del Consorci Govern-UIB per l'accés a l'escola
d'hostaleria de les Illes Balears?

Existeixen fons procedents de la Conselleria de Treball?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes, recursos i certificacions pagades
al 1998 per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria en la
rehabilitació del casc antic de Ciutadella, d'acord amb conveni
signat?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes, recursos i certificacions pagades
al 1998 per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria en la
rehabilitació del centre comercial de Mercadal?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions fetes al 1998 en cadascun
dels parcs naturals de les Illes Balears? Especificant-ne quantia i
conceptes

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions del Govern de les Illes
Balears a cadascuna de les illes, al 1998 en concepte de compra de
terrenys per a la creació i/o ampliació d'àrees recreatives o compra
de patrimoni natural?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat al 1998 les aportacions del Govern de les
Illes Balears per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia de
Mallorca?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat al 1998 les aportacions del Govern de les
Illes Balears per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia de
Menorca?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat al 1998 les aportacions del Govern de les
Illes Balears per a l'edició i publicació de l'Enciclopèdia d'Eivissa?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ajudes donades pel Govern de les
Illes Balears a l'Ajuntament d'Inca per a la promoció esportiva?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les inversions al 1998, a cadascuna de
les illes realitzades pel Govern de les Illes Balears en l'aplicació
a la destinació de l'1% de la contractació pública al foment i
protecció del patrimoni cultural?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les condicions establertes a la Resolució de
dia 26 de setembre del 1996 de la Junta d'Aigües de Balears per
la qual s'acorda concedir a l'entitat Son Vida SA, autorització per
a l'ús d'un cabdal de 3.666 m3/any, amb destí a reg d'una zona de
60.000 m2 de la urbanització Son Vida?

De quin tipus d'aigua es tracta? Aigua subterrània?
Aigua depurada? De quina estació depuradora?

Palma, a 2 de març del 1999.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de cursos de formació del professorat s'han
programat pel curs 1998/99 de promoció de la Salut?

A quins C.P.R. es té programat realitzar aquestes activitats
formatives i quines etapes educatives inclou?

Quin material curricular ha elaborat el Govern de les Illes
Balears o la Conselleria d'Educació per treballar continguts de
promoció de la Salut als centres educatius, i quin pressupost s'hi ha
dedicat?

Palma, a 5 de març del 1999.
La diputada:
Catalina Bover i Nicolau.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1640/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Règim d'ajudes econòmiques destinades a incrementar els
llocs de feina no eventuals. (Mesa de 9 de març del 1999).

 RGE núm. 1641/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pujada de les pensions mínimes i les pensions no
contributives a l'exercici del 1999. (Mesa de 9 de març del 1999).

Palma, a 9 de març 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 Socialista, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

L'estructura econòmica de la nostra Comunitat Autònoma
determina una forta implicació econòmica dels sectors serveis i un
fort component estacional, que inevitablement afecta al mercat de
treball.

Per tant, les característiques del nostre mercat de treball
altament influenciat per l'estructura econòmica determina una
concentració de les contractacions en uns mesos de l'any.

Així mateix, la pròpia estacionalitat propicia l'eventualitat
laboral molt difícil de controlar, de tal forma que durant els mesos
d'estiu és multipliquen els contractes de curts períodes, de mesos i
fins i tot de dies.

L'objectiu principal per la nostra Comunitat ha de ser el
d'aconseguir més i millor ocupació, en aquest cas per redistribució
i/o reorganització del treball.
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Per això, al marge de no renunciar a altres polítiques
actives d'ocupació, també s'han de dur a terme polítiques
d'ocupació tendents a reorganitzar la feina i a redistribuir-la.

Per aquells treballadors amb contractes fixes i jornada
completa la reducció de la jornada de treball pot incidir en la
creació de llocs de feina fixes i la jornada completa, reduint
l'eventualitat del nostre mercat de treball.

Potenciar la creació de llocs de feina fixes, i fixes
discontinus per tots aquells llocs de treball que sigui possible
mitjançant l'acord dels comitès d'empresa, o dels agents socials i
dels propis empresaris.

L'objectiu, per tant, és que més gent tingui feina estable,
durant el major període de temps i amb jornades laborals com a
màxim de 35 hores.

Per això, el grup Parlamentari Socialista proposa al ple
la següent proposició no de Llei:

El Govern de les Illes Balears regularà les mesures
pertinents per tal d'establir un règim d'ajudes econòmiques
destinades a incrementar els llocs de feina no eventuals a la nostra
Comunitat Autònoma amb la reducció i/o reorganització dels
temps de feina amb els següents programes d'actuació:

1.- Creació d'incentius a la creació d'ocupació estable
com a conseqüència de la implantació immediata o progressiva de
jornades de feina com a màxim de 35 hores, amb la condició que
s'hagi pactat entre empreses i treballadors, i es duran a terme en un
termini de 3 anys.

2.- Subvencions a la utilització d'estudis sobre creació
neta d'ocupació mitjançant la reorganització dels temps de feina.

3.- Incentius a les noves contractacions que es realitzin
amb jornada de almenys 20 hores setmanals.

3.bis.- Incentius a la creació de llocs de feina fixos
discontinus.

4.- Incentius a la contractació a temps parcial indefinida
sempre que la jornada no sigui inferior a 20 hores setmanals.

5.- Incentius a la creació d'ocupació per substitució de
vacants i absències legals.

6.- Incentius a la creació d'ocupació mitjançant la
reducció de jornada de treballadors majors de 60 anys, amb la
creació d'un contracte a temps parcial als menors de 30 anys,
sempre que la jornada laboral superior al 50% de la que es
redueix.

Els anteriors programes requeriran sempre les següents
condicions:

- Acord entre empresari i el comitè d'empresa
corresponent.

- Dates límits per demanar les subvencions de dos mesos
com a màxim des de la contractació.

- manteniment mínim dels contractes indefinits durant
3 anys.

- Únicament és podrà acollir a un sol programa per a les
noves contractacions.

- Publicitat al BOCAIB de les subvencions concedides.

En qualsevol dels programes es tindrà en compte de forma
preferencial establint un percentatge superior de finançament en el
cas de contractació de població especialment afectada per la
precarietat laboral d'atur: joves menors de 30 anys, dones aturades,
aturats majors de 40 anys amb més de 12 mesos a l'atur,
discapacitats i d'altres persones amb risc d'exclusió social.

Palma, a 8 de març del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els pensionistes del Sistema de Seguretat Social que estan
als nivells mínims són els que sofreixen la doble qualitat de tenir
pensions molt reduïdes i sense altre tipus de rendes. Si els
pensionistes, en general, formen part dels segments de població de
menor renda disponible del país, els col•lectius que es troben als
nivell mínims ingressen rendes inferiors al salari Mínim
Interprofessional, la qual cosa equival a dir que estan a nivells de
pura subsistència, veí a la pobresa severa. En aquesta situació hi ha
a Espanya un total de dos milions i mig de pensionistes, essent els
col•lectius més importants els Jubilats (milió i mig), vídues
(860.000) i orfes (190.000).

La Llei de Pressuposts Generals de l'estat per al 1999
estableix que aquests pensionistes rebin com a pujada un 1,8%, que
serà teòricament el que pujarà el cost de la vida el proper any, però
com a l'esmentada pujada s'aplica a unes xifres modestíssimes, la
realitat és que aquests pensionistes tindran, a la pràctica, una pujada
que anirà de les 303 pessetes, per a les pensions d'orfentat a les
1.190 pessetes, per als jubilats majors de 65 anys i amb cònjuge a
càrrec.

En pitjor situació quedaran, encara, els 500.000
beneficiaris de pensions no contributives. Aquests ancians i invàlids
hauran de sobreviure el proper any amb 37.955 pessetes mensuals
i hauran tingut una pujada de sol 675 pessetes al mes.

El que escandalitza i fa més injusta la situació d'aquests
pensionistes és que, simultàniament, el Govern ha decidit prescindir
d'uns ingressos superiors a 700.000 milions de pessetes rebaixant els
impostos i les retencions que suporten les rendes mitges i altes del
país, sense que, a pesar a la propaganda del Govern, aquestes
millores de fiscalitat arribin als pensionistes, i menys encara als que
estan als nivells més baixos, ja que ni se'ls aplicaven ni se'ls
aplicaran als seus trams de renda. En tot cas, el cert és que el
Govern braveja dient que les famílies espanyoles disposaran
d'aquests cents de mils de milions addicionals a les pujades dels
seus sous i rendes, i que d'aquestes liberalitats resultin exclosos
justament els més necessitats.
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En aquestes circumstàncies, no té lògica ni sentit els
discursos sobre la impossibilitat de pujar aquestes pensions per
damunt de l'IPC, o la impossibilitat d'aproximar-les al Salari
Mínim Interprofessional, ja que pareix disposar i ha dispost
d'ingents recursos públics per millorar la situació dels ciutadans de
rendes altes i mitges, atorgant benèfics a aquells que més tenen i
oblidant-se dels que sofreixen majors carències.

En aquesta situació, i a la vista de la marxa general de
l'economia del país, on tots els beneficis pugen per damunt de
l'IPC, és el moment de fer bona per als pensionistes la propaganda
del "España va Bien", encara que sia en una modesta mesura i
molt més moderada que els beneficis acordats per als grans
inversors i els que ingressen elevades rendes del capital o del
treball.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a presentar en caràcter d'urgència a les Corts Generals les
iniciatives legislatives i sol•liciti les autoritzacions necessàries per
tal que es faci efectiva una pujada addicional i extraordinària de
28.000 pessetes a totes aquelles pensions catalogades com a
mínimes i també les de naturalesa no contributiva.

L'esmentada quantitat serà satisfeta als beneficiaris en
les 12 mensualitats ordinàries i en les 2 extraordinàries de
l'exercici 1999 la mateixa serà finançada mitjançant una aportació
de l'Estat a la tresoreria de ls seguretat social de 80.634 milions de
pessetes".

Palma, a 8 de març del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1106/99, del Grup Parlamentari d'Esqeuerra
Unida de les Illes balears, relativa a responsabilitats polítiques
sobre el cas Túnel de Sóller,amb qualificació de tramitació davant
Comissió d'Assumptes Institucionals i generals. (Mesa de 9 de març
del 1999).

 RGE núm. 1107/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a la cooperant menorquina,
Patricia Ballesteros Vidal a Xile , amb qualificació de tramitació
davant comissió de drets Humans. (Mesa de 9 de març del 1999).

Palma, a 9 de març 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.

Durant la present legislatura, la nostra Comunitat s'ha vist
sacsejada per una forta inestabilitat derivada dels casos de corrupció
política que s'han succeït durant els darrers anys.

Des de les passades eleccions, tres persones han arribat a
ocupar la Presidència de la Comunitat Autònoma i els casos
judicials han condicionat el conjunt de la vida política de les illes i,
molt especialment, el partit que sustenta el govern de la Comunitat.

La recent Sentència del Tribunal Suprem sobre el cas
Túnel de Sóller estableix de manera inequívoca comportaments
corruptes per part de persones que han ocupat càrrecs de la màxima
rellevància durant la present legislatura al Govern de les Illes
Balears i al Grup parlamentari que li dona suport.

La compareixença del Govern sobre aquesta qüestió ha
resultat clarament insatisfactòria des del moment que la posició
oficial, allà manifestada, és que el Govern no es considera afectat
per fets que són responsabilitat política d'un projecte del qual és
evident que l'actual Govern n'és una part inseparable.

És per això que es sotmet a la consideració del Ple del
Parlament la següent Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears fa seva l'exigència
dels ciutadans de les illes de poder comptar amb un funcionament
institucional normalitzat i un debat polític no mediatitzat pels casos
de corrupció.

2.- El Parlament de les Illes Balears censura l'actitud del
Govern -manifestada a la seva compareixença davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals- segons la qual no s'han de derivar
responsabilitats polítiques de la recent Sentència del Tribunal
Suprem sobre el cas Túnel de Sóller.

3.- El Parlament de les Illes Balears censura la pèssima
gestió duita a terme pel Govern en relació amb les obres del Túnel
de Sóller, una gestió que -més enllà dels aspectes delictius que hi
estan associats- ha significat importantíssims retards, l'increment del
cost de les obres i ha donat peu a diverses reclamacions judicials en
tràmit que poden repercutir molt negativament sobre els recursos
públics de la nostra Comunitat.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar disculpes davant la ciutadania pel cas Túnel
de Sóller en nom del projecte polític que el Govern a nivell
institucional representa i a l'àmbit del qual es va produir aquest cas.

Palma, a 2 de març del 1999.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat 18 de febrer, la cooperant menorquina, la jove
de dinou anys, Patricia Ballesteros Vidal, assistí, per fer un
reportatge fotogràfic, a una concentració d'uns trenta indis
maputxes que protestaven contra la construcció de la presa Ralco
Dam, a la regió de l'Alto Biobio. En aquesta manifestació, va
intervenir la policia per a dissoldre els concentrats.

La jove Patricia Ballesteros va intervenir per defensar
una anciana maputxe, de 70 anys, que era agredida per la policia,
i per açò fou detinguda. Retinguda al Centro de Investigación de
Santiago de Chile, ha rebut una ordre d'expulsió del país, a la qual
ha recorregut.

De fer-se efectiva l'ordre, no només es veuria obligada
a abandonar el país, sinó que durant un període llarg de temps no
li seria permesa una nova entrada, a la qual cosa ella s'oposa.

Esquerra Unida considera que el Parlament de les Illes
Balears, fent-se ressò dels sentiments dels habitants d'aquestes
illes, ha de mostrar el seu suport a Patricia Ballesteros i a la feina
dels cooperants amb els pobles més desvalguts de la Terra, i
adoptar les mesures necessàries per evitar l'efectivitat de l'ordre
d'expulsió.

Per això presentam la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a prendre les mesures oportunes davant el Govern xilè
per a què sigui revocada o anul•lada l'ordre d'expulsió contra
Patricia Ballesteros.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
espanyol a sol•licitar del Govern xilè, informe sobre els fets
ocorreguts i l'actuació de la policia en la concentració dels indis
maputxes en la concentració del passat dia 18 de febrer, en que es
va detenir la cooperant menorquina.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a finançar les iniciatives per a donar a conèixer a
Menorca i a les Illes Balears la situació dels pobles maputxes i la
construcció de les preses a l'Alto Biobio. 

Palma, a 2 de març del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 1353/98, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a assessorament dels tècnics
de la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 147 de 6 de març del
1998).

Els grups municipals, com tots els ciutadans, tenen, en les
seves relacions amb les administracions públiques, els drets
establerts a l'article 35 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, entre els quals figura el dret a obtenir
informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposin als projectes, les actuacions o
sol•licituds que es proposin realitzar (article 35.g).
 

Palma, 25 de gener del 1999.
El Conseller de Presidència:
Maria Rosa Estarás i Ferragut

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta oral davant Comissió RGE núm. 4474/98,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relativa a consulta
d'expedients tributaris. (BOPIB núm. 179 de 20 d'octubre del 1998).

La possibilitat de consultar els expedients administratius
de naturalesa tributària a la fase de "posada de manifest" que hagin
estat objecte de recurs de reposició potestatiu, poden ser consultats
en qualsevol moment tant a l'oficina liquidadora competent, a càrrec
dels registradors de la propietat, com als Serveis Territorials
descentralitzat que disposa la Conselleria d'Economia i Hisenda a
les illes de Menorca i Eivissa i Formentera.

Ara bé, si el mitjà d'impugnació que s'interposa és la
reclamació econòmic-administrativa davant la Junta Superior
d'Hisenda de les Illes Balears o el Tribunal Econòmic-administratiu
Regional de les Illes Balears, depenent de la Delegació d'Hisenda
de l'Administració de l'Estat, cal advertir que els esmentats òrgans
no disposen de delegacions a Menorca o Eivissa, la qual cosa obliga
al possible interessat que vulgui consultar l'expedient a desplaçar-se
a la ciutat de Palma de Mallorca, que és on radica la seu d'aquells
òrgans.
 

Palma, 19 de gener del 1999.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta oral davant Comissió RGE núm. 4896/98,
presentada per l'Hble Sr. Diputat Catalina Bover, relativa a l'ús de
menors en campanya publicitària. (BOPIB núm. 184 de 27 de
novembre del 1998).
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Us comunic que per part de l'Oficina de Defensa dels
Drets del Menor, s'ha informat dels cas al Servei de Protecció de
Menors de Menorca, ja que aquest podria ser motiu d'una possible
situació de risc, prevista en la Llei 1/96.

Així mateix, també s'ha comunicat a l'interessat, el
senyor Josep Portella i Coll, de la derivació del cas a l'entitat
pública abans esmentada.
 

Palma, 22 de gener del 1999.
La Consellera de la Funció Pública i Interior:
Maria del Pilar Ferrer i Vanrell

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 4898/98, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a abocador incontrolat a Talatí
de Baix (Maó). (BOPIB núm. 184 de 27 de novembre del 1998).

En data 29 d'octubre del 1998 es va rebre a la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral un
escrit del Consell Insular de Menorca amb una còpia de la
denúncia del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA)
sobre un possible abocador incontrolat al paratge de Talatí de
Baix, al terme municipal de Maó, per a la qual cosa es va obrir
l'oportú expedient informatiu.

No obstant això, es va rebre del Consell Insular de
menorca còpia d'un informe de l'Ajuntament de Maó, de 20 de
novembre del 1998, on es feia constar que no s'havia pogut
localitzar l'esmentat abocador, per la qual cosa es tancar
l'expedient sense més tràmit.
 

El Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del territori
i Litoral:

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 23/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a pagaments pendents per
expropiacions. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del 1999).

Consultada la base de dades de la comptabilitat de la
CAIB, el pendent de pagament de data 22/1/99 en les partides del
Pressupost de Despeses del Subconcepte 60.000 "terrenys i béns
naturals" que a continuació es detalla, és el següent:

17201 513101 60000.1 de l'exercici 1998 "Direcció
General OOPP Planificació i Construcció de la Infraestructura de
Carreteres, Terrenys i Béns naturals, Mallorca 155.677.411
pessetes.

17201 513101 6000.2 de l'exercici 1998 "Direcció
General OOPP Planificació i construcció de la infraestructura de
Carreteres, terrenys i béns naturals, menorca 15.272.469 pessetes.

17201 513101 60000.3 de l'exercici 1998 "Direcció
General OOPP Planificació i construcció de la infraestructura de
Carreteres, terrenys i béns naturals, Eivissa 9.122.735 pessetes.

Pujant la suma total del pendent de pagament de
l'esmentat subconcepte de l'any 1998 a 180.072.615 pessetes.
 

Palma, 27 de gener del 1999.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 24/98, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Gomila, relativa a ajuts estatals al transport de residus
reciclables a la península. (BOPIB núm. 193 de 15 de gener del
1999).

Les previsions relatives als ajuts estatals al transport
contemplats a la Llei sobre règim especial balear, s'ha de
desenvolupar mitjançant norma reglamentària que s'ha d'aprovar pel
Govern de la Nació en el termini especificat a l'article 7 de
l'esmentada Llei.

Per altra banda l'article 24 es correspon amb la resta de la
legislació estatal sobre la matèria, la qual cosa s'ha de contemplar
en directa imbrincació amb ella.
 

Palma, 26 de gener del 1999.
El Conseller d'Economia i Hisenda:
Antoni Rami i Alós

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

959/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1105/99,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, mitjançant el qual es sol•licita la retirada de la Proposició
no de Llei RGE. núm. 959/99, relativa a responsabilitats polítiques
sobre el cas Túnel de Sóller (BOPIB núm. 199 de 26 de febrer del
1999).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a inclusió de preguntes escrites no contestades pel

Govern a l'Ordre del Dia de la primera sessió de la Comissió
competent. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1591/99,
presentat per la diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol•licita la inclusió de
preguntes escrites no contestades pel Govern a l'Orde del Dia de la
primera sessió de la Comissió competent, quedant de la manera
seguent:
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COMISSIÓ D'ORDENACIÓ TERRITORIAL

RGE. núm. 2329/95, relativa a construcció de molls
comercials en el Port de Ciutadella. (BOPIB núm. 15 de 13
d'octubre del 1995)

RGE. núm.1526/96, relativa a expedient liquidació
contracte BAYOPSA condicionament C-710.(BOPIB núm 34 de 22
de març del 1996)

RGE. núm. 3814/96, relativa a expedients executats o en
fase executiva per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(BOPIB 51 de 22 de juliol del 1996). 

RGE. núm. 2365/97, relativa a convenis o acords amb
empreses per inversions en descontaminació. (BOPIB núm. 101 de
2 de maig del 1997) .

RGE. núm.3552/97, relativa a fons europeus per a
projectes mediambientals. (BOPIB núm 105 de 30 de maig del
1997).

RGE. núm 4417/98, relativa a aportació econòmica del
Consell Insular en matèria de vigilància aèria a les campanyes
d'incendis. (BOPIB núm 178 de 23 d'octubre del 1998).

RGE. núm. 4763/98, relativa a projectes aprovats en el
Pla Futures, pressupost del 1998.(BOPIB núm 182 de 13 de
novembre del 1998)

RGE. núm. 4764/98, relativa a execució del Pla Futures
1998. (BOIPIB núm 182 de 13 de novembre del 1998).

COMISSIÓ DE TURISME

RGE. núm. 3016/96, relativa a autoritzacions allotjament
nins a dormitoris amb adults.(BOPIB 44 de 30 de maig del 1996)

RGE. núm. 3018/96, relativa a expedients oberts per
oferta turística il•legal de cases rústiques.(BOPIB núm. 44 de 30 de
maig del 1996).

RGE. núm. 2688/97, relativa a projectes presentats pel
Govern per ser inclosos al projecte INTURISM. (BOPIB núm. 102
de 9 maig del 1997)

RGE. núm. 3677/97, relativa a Escola
d'Hostaleria.(BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997)

RGE. núm. 3664/97, relativa a execució de la subvenció
de l'Estat anomenada Crèdit Turístic. (BOPIB 107 de 20 de juny del
1997).

RGE. núm. 5722/97, relativa a promoció turística.
(BOPIB 129 de 7 de novembre del 1997).

RGE. núm. 7117/97, relativa a programa LIFE-98.
(BOPIB 133 de 5 de desembre del 1997).

RGE. núm. 190/98, relativa a execució dels projectes
finançats amb els recursos de l'Estat del 1997 per a la millora de la
competitivitat del sector turístic.( BOPIB núm 139 de 23 de gener
del 1998).

RGE. núm. 3472/98, relativa a creació de quioscos
turístics.(BOPIB núm 167 de 31 de juliol del 1998). 

RGE. núm. 3801/98, relativa a convenis entre el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera i l'IBATUR durant els anys 1997 i
1998. (BOPIB núm 171. d'11 de setembre del 1998).

RGE. núm. 3802/98, relativa a convenis entre el Consell
Insular de Menorca i l'IBATUR durant els anys 1997 i 1998(BOPIB
núm 171 d'11 de setembre del 1998).

RGE. núm. 3803/98, relativa a convenis entre el Consell
Insular de Mallorca i l'IBATUR durant els anys 1997 i
1998.(BOPIB 171 d'11 de setembre del 1998).

COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

RGE. núm. 2841/97, relativa a previsió pressupostària del
Govern per fer front a la sol•licitud de l'Ajuntament de Palma de
subvenció de les tarides de fems. (BOPIB núm 102 de 9 de maig del
1997).

COMISSIÓ D'ECONOMIA

RGE. núm. 3675/97, relativa a execució del programa
regional d'ajudes per fomentar les inversions forestals en
explotacions agràries.(BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997)

RGE. núm. 3666/97, relativa a fires i congressos(BOPIB
núm. 107 de 20 de juny del 1997).

RGE. núm. 3661/97, relativa a laboratoris de productes de
consum.(BOPIB núm. 107 de 20 de juny del 1997)

COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS.

RGE. núm. 3662/97, relativa a pla especial de construcció
de les instal•lacions esportives específiques a Menorca.(BOPIB núm.
107 de 20 de juny del 1997)

RGE. núm. 5725/97, relativa a Universitat
Menorca.(BOPIB núm. 129 de 7 de novembre del 1997)

RGE. núm. 179/98, relativa a execució de l'ordre del
Conseller d'Educació, Cultura i Esports de dia 16 de gener del
1997.(BOPIB núm 139 de 23 de gener del 1998).

RGE. núm. 1686/98, relativa a distribució territorial de la
programació expositiva de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports. (BOPIB núm 166 de 23 de juliol del 1998).

RGE. núm. 2663/98, relativa a activitats que integren el
programa La Cultura a les Escoles.(BOPIB núm 155 de 8 de maig del
1998).

RGE. núm. 3139/98, relativa a places creades al
conservatori.(BOPIB núm.161 de 12 de juny del 1998)

RGE. núm. 3800/98, relativa a conveni de col•laboració
entre l'Ajuntament de Ciutadella i el MEC. (BOPIB núm 171 d'11 de
setembre del 1998).

COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I
GENERALS.

RGE. núm. 1280/98, relativa a acords del Govern en
matèries d'àrees recreatives, zones verdes i compra de
patrimoni.(BOPIB núm147 de 6 de març del 1998).

RGE. núm. 1541/98, relativa a acords de la Comissió de
planificació i coordinació de la implantació de noves tecnologies i
comunicació.(BOPIB núm 148 de 13 de març del 1998).

RGE. núm. 1542/98, relativa a ajuntaments que formen part
de la Comissió de planificació i coordinació de la implantació de
noves tecnologies i comunicació. (BOPIB núm 148 de 13 de març del
1998).

RGE. núm. 1543/98, relativa a programes d'intervenció
interinstitucional. (BOPIB núm 148 de 13 de març del 1998).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al projecte de llei RGE. núm. 796/99, de transferència de
competències als Consells Insulars en matèria d'espectacles públics
i activitats recreatives. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1617/99,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de
referència (BOPIB núm. 197 de 12 de febrer del 1999) fins al
proper dia 16 de març, a les 13 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al projecte de llei RGE. núm. 797/99, de transferència de
competències als Consells Insulars en matèria d'agricultura,
ramaderia, pesca i artesania. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1618/99,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i conformement amb
l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de
referència (BOPIB núm. 197 de 12 de febrer del 1999) fins al
proper dia 16 de març, a les 13 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a adscripció de l'Hble. Sr. Diputat José Ramón

Orta Rotger al Grup Parlamentari Popular (RGE. núm. 1630/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1999, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE. núm. 1630/99, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual s'accepta que el diputat Hble. Sr. José
Ramón Orta Rotger, s'inclogui dins l'esmentat Grup Parlamentari.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a adscripció de l'Hble. Sr. Diputat José Ramón

Orta Rotger a la Comissió de Reglament.(RGE. núm. 1121/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1999, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE. núm. 1121/99, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual es comunica l'adscripció del diputat Hble.
Sr. José Ramón Orta Rotger, a la Comissió de Reglament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a convocatòria per a cobrir mitjançant proves

selectives una plaça en règim de contractació laboral
d'Administrador de Bases de dades per al Servei d'Informàtica del
Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de març del 1999, aprovà la convocatòria de referència d'acord
amb les següents bases:

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR MITJANÇANT
PROVES SELECTIVES UNA PLAÇA EN RÈGIM DE
CONTRACTACIÓ LABORAL D’ADMINISTRADOR DE
BASES DE DADES PER AL SERVEI D'INFORMÀTICA DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.

Objecte de la convocatòria:

La present convocatòria  té per objecte la provisió d'una plaça
d’Administrador de Bases de Dades per al Servei d'Informàtica del
Parlament de les Illes Balears, prevista a la vigent Relació de Llocs
de Treball.

Requisits de l'aspirant:

a) Esser espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys.
c) Estar en possessió del títol de Diplomat en Informàtica.
d) No patir cap malaltia o disminució física que impedeixi el
desenvolupament normal de les funcions corresponents.
e) Demostrar coneixements i experiència sobre:

- Sistemes operatius MS-DOS, Windows NT i UNIX
- Entorns de xarxes locals
- Gestió de Bases de Dades Documentals amb imatge.

f) Adjuntar Currículum Vitae per a l'avaluació corresponent per la
Comissió de Selecció.
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Funcions:

Les funcions a desenvolupar seran:

a) Donar suport al tractament de la informació referida al Sistema
que s'ha de mantenir arxivada de manera permanent així com les
regles d'actualització d'aquesta.

b) Donar suport a les informacions produïdes pel Sistema i les
regles d'obtenció d'aquestes.

c) Desenvolupament i manteniment de les Bases de Dades
Documentals.

Sol•licituds:

Les sol•licituds per a poder participar en les proves selectives
hauran de presentar-se en el Registre General del Parlament dins
el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del següent al de la
data de publicació de la convocatòria en el BOPIB, d'acord amb
el model que es facilitarà.

La relació d'admesos es farà pública en el tauler d'anuncis de la
Cambra. Els aspirants seran convocats oportunament per a la
realització de les proves.

Exercicis:

Primer exercici: Avaluació dels coneixements teòrics dels
aspirants sobre els Sistemes Operatius M-DOS, Windows NT i
UNIX; de la gestió de Xarxes locals (Novell i NT), i de la gestió
de Bases de Dades (Preferentment Progress, Basis Plus i model
d’accés a dades de Microsoft).

Segon exercici: Avaluació dels coneixements pràctics dels
conceptes assenyalats en el paràgraf anterior.

Tercer exercici: Entrevista personal.

Els exercicis seran eliminatoris i els aspirants hi seran degudament
convocats.

Duració del Contracte

El contracte serà indefinit una vegada superat un període de prova
de tres mesos.

Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció serà integrada pels membres següents:

- El President del Parlament o membre de la Mesa en qui delegui.
- El Lletrat-Oficial Major del Parlament.
- El Cap de Coordinació Informàtica del Parlament.
- El Catedràtic d'Informàtica assessor del Servei d'Informàtica del
Parlament.
-  La Delegada del Personal Laboral del Parlament o persona en
qui delegui..

La Comissió de Selecció resoldrà tots els dubtes i totes les
incidències que puguin sorgir després d'haver-se constituït i els
que hi pugui haver durant la realització de les proves.

Nomenament i presa de possessió

Es notificarà a l'aspirant que hagi obtingut la plaça la qualificació
aconseguida, per tal que en el termini de quinze dies, comptats des
del de la data de notificació, aporti els documents acreditatius del
compliment del requisits exigits per a la participació en les proves.

Conclòs el termini de presentació de documents en el Registre
General del Parlament, es procedirà per part del President del
Parlament, oïda la mesa de la Cambra, al nomenament corresponent
de l'aspirant que hagi obtingut la plaça, que serà publicat en el
BOPIB.

Publicat el nomenament, el nomenat tendrà un termini màxim de
tres dies, comptats a partir del següent al de la notificació del
nomenament, per a prendre possessió de la plaça.

A la seu del Parlament de les Illes Balears, a  17 de febrer
del 1999.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria per

cobrir mitjançant concurs-oposició, en torn lliure, la plaça de
Telefonista, vacant al Cos d'Uixers del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Vocal: Sr. Aureli Santamaria i Mestre.
Suplent: Sr. Miquel Pastor i Sastre.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria per

cobrir mitjançant concurs-oposició, en torn lliure, la plaça d'Auxiliar
Administratiu de Biblioteca del Parlament de les Illes Balears.
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President: Molt Hble. Sr. Joan Huguet i Rotger.
Suplent: Hble. Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana.

Secretari: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.

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

Vocal: Sra. Maria Perelló i Mas.
Suplent: Sr. Mateu Vich i Coll.

Per la Junta de Personal: Sr. Pere Femenia i Roig.
Suplent: Sra. Catalina Palmer i Taura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a llista provisional d'admesos i exclosos per

accedir, mitjançant oposició per Promoció Interna d'accés a cossos
del mateix grup funcionarial, a una plaça d'Auxiliar Administratiu
del Servei de Documentació del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb l'establert a la base tercera, punt segon, de
la convocatòria, publicada en el BOPIB núm. 197 de data 12 de
febrer del 1999, es publica la llista provisional d'aspirants admesos
i exclosos.

Admesos:

1.- Alós i Calafat, Jaume. DNI: 18219782-X.
2.- Serra i Roibal, Rut. DNI: 43053813-K.
3.- Janer i Bosch, José Luis. DNI: 43034513-H.
4.- Cantallops i Nicolau, Jaume. DNI: 43048906-J.
5.- Tous i Guiscafré, Miquel. DNI: 43035968-R.
6.- Jiménez i Bestard, Pilar. DNI: 18234558-C.
7.- Sureda i Amorós, Elisa Petra. DNI: 35103347-B.

Exclosos: Cap.

Així mateix, es comunica que la data de la primera prova
serà el proper dia 19 de març, a les 16'30 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març del 1999.
El Lletrat Oficial Major  del Parlament:
Joan Ferrer i Cànaves.
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