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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
extraordinària de dia 22 de setembre del 1999, d'acord amb el que
disposa l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit
el Projecte de Llei RGE núm. 2738/99, sobre mesures cautelars i
d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme a les
Illes Balears, i ordenà la seva publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Atesa la petició del Govern, s'acordà de conformitat amb
l'article 95 del Reglament del Parlament, de tramitar el projecte de
llei de referència pel procediment d'urgència.

Així mateix, conformement amb l'establert a l'article
140.1 del Reglament de la Cambra, i atesa la petició del Govern de
les Illes Balears, la Mesa acorda sotmetre a la consideració de la
Junta de Portaveus la tramitació directa i la lectura única del
projecte de llei de referència.

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

ANTONI GARCÍAS I COLL, Secretari del Consell de
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 17 de setembre del 1999, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

"Primer.- Aprovar el projecte de llei de mesures
cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i
l'urbanisme a les Illes Balears.

Segon.- Sol•licitar del Parlament de les Illes Balears, a
l'empara del que disposa l'article 140 del seu reglament, que el
projecte de llei esmentat es tramiti directament i en lectura única.

Tercer.- Atès que l'actualitat territorial i urbanística de
les Illes Balears es caracteritza, entre altres aspectes, per la intensa
pressió edificatòria sobre el sòl rústic, se sol•licita que es tramiti
l'esmentat projecte pel procediment d'urgència d'acord amb el que
disposa l'article 95 del Reglament de la Cambra.

Quart.- Traslladar el contingut del present acord al
Parlament de les Illes Balears per tal que se'n derivin els efectes
pertinents.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 21 de setembre del
1999.

El secretari del Consell de Govern:
Antoni Garcías i Coll.
Vist i plau
el president:
Francesc Antich i Oliver.

A) 
PROJECTE DE LLEI DE MESURES CAUTELARS I

D’EMERGÈNCIA RELATIVES A L'ORDENACIÓ DEL
TERRITORI i L'URBANISME A LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

L'actualitat en matèria territorial i urbanística a les Illes
Balears es caracteritza, entre altres aspectes, per la intensa pressió
edificatòria sobre el sòl rústic, per la necessitat de modificar
significativament el contingut de les Directrius d'Ordenació
Territorial, aprovades per la recent Llei 6/1999, de 3 d'abril, i
d'elaborar, tramitar i aprovar els plans territorials parcials de cada
illa.

El bon fi del procés esmentat requereix l'aprovació d'una
llei de mesures urgents que s'escomet mitjançant un avantprojecte
de llei que el Consell de Govern ha examinat i que posa de manifest
que algunes d'aquestes mesures tenen el caràcter d'emergència, que
aconsella de fer-ne la tramitació com a Projecte de llei separat pel
procediment legislatiu de lectura única en els termes que permet
l'article 140 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. El
Govern manté l'absoluta convicció que l'especialitat del
procediment legislatiu de lectura única, en la mesura que limita el
debat parlamentari, només se justifica, en interpretació restrictiva,
per la pròpia naturalesa del Projecte de llei o per la seva simplicitat.
Per això, s'exclouen del avantprojecte de llei de mesures urgents les
que s'estima que tenen caràcter cautelar i d'emergència, l'entrada en
vigor de les quals s'ha de produir de manera immediata per evitar
que la modificació de les Directrius i l'aprovació dels plans
territorials parcials quedin desvirtuats i no aconsegueixin els seus
objectius.

Les mesures que, per tenir les característiques esmentades,
s'inclouen en aquest Projecte de llei, que s'ha pretès de reduir al
màxim, són les següents:

- Prohibir l'ús edificatori d'habitatge unifamiliar aïllat en
la totalitat de les àrees naturals d'especial interès (ANEI) i a la
franja de sòl rústic de 500 metres, a les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa, i de 100 a la de Formentera, confrontant amb la ribera de
la mar, incloses a les àrees de protecció territorial (APT);

- Suprimir l'excepció contenguda a l'article 25.4 de la Llei
6/1997, 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que permetia,
a les de Mallorca i Menorca, l'ús d'habitatge unifamiliar a parcel•les
de sòl rústic comú menors de 14.000 m2, però superiors a 7.000 m2,
i elevar la superfície prevista a l'article 25.2 del mateix text legal,
per a les illes d'Eivissa i Formentera, de manera que la superfície
mínima per a totes les Illes Balears quedi, a aquests efectes, fixada
en 14.0002;

- Suprimir les excepcions contengudes en la disposició
transitòria sisena de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de directrius
d'ordenació territorial, que no s'estimen suficientment justificades;
i

- Suspendre l'efectivitat dels usos edificatoris destinats a
habitatge unifamiliar de les parcel•les de sòl rústic segregades amb
posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 6/1997, de 8 de juliol,
fins que no s'aprovi el pla territorial parcial de cada illa.
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Capítol primer. Modificació de diversos articles de la Llei
6/1999, de 3 d'abril, de Directrius d'Ordenació Territorial de les
Illes Balears i mesures tributàries.

Article 1. Derogació de la disposició addicional tercera.

Es deroga la disposició addicional tercera.

Article 2. Modificació de la disposició transitòria sisena.

L'apartat 2 de la disposició transitòria sisena queda
redactada de la següent manera:

“2.  Així mateix, mantindran la seva classificació de sòl
urbanitzable o apte per a la urbanització, amb independència de
les condicions fixades a la disposició addicional dotzena d'aquesta
llei, els polígons o sectors següents:

Els terrenys destinats a innovació  tecnològica, segons
el que disposa le Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc
Balear d'Innovació Tecnològica. 

Els terrenys que disposen de pla parcial  aprovat
definitivament, en els quals s’hagin realitzat , en execució del
planejament, obres d’urbanització que precisin completar el seu
desenvolupament urbanístic a efectes de:

d.1) Garantir l’execució de la totalitat d’infraestructures
i de serveis exigibles.

d.2) Alterar les característiques de l’ordenació
inicialment previstes.

Article 3. Modificació de l’annex I.

La matriu d’ordenació del sòl rústic (annex I) queda
redactada de la següent manera:

(Podeu consultar aquesta modificació a la versió impresa)
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Capítol segon. Modificació de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl
rústic de les Illes Balears.

Article 4. Modificació de l'article 25.

L'article 25 queda redactat de la següent manera:

"Activitats relacionades amb l’ús d'habitatge unifamiliar.

1. Les activitats relacionades amb l’ús d'habitatge unifamiliar només
podran efectuar-se a les zones en que tal ús no estigui declarat
prohibit pels instruments de planejament general i amb les
condicions que s'hi estableixin. Quan aquestes activitats s'efectuïn
en edificacions existents se subjectaran a allò que hi ha disposat,
amb caràcter general, per a aquest tipus d'actuacions.

2. Quan aquestes activitats suposin la construcció d'un nou
habitatge, només en podrà resultar un habitatge unifamiliar per
parcel•la, la qual haurà de tenir la superfície determinada per
l'instrument de planejament general que, per als terrenys qualificats
com a sòl rústic comú, haurà de ser superior o igual a 14.000 m2.

3. Per als terrenys qualificats com a sòl rústic protegit, el
planejament municipal determinarà les superfícies mínimes
aplicables, que hauran de respectar o superar els paràmetres mínims
fixats en aquesta Llei per al sòl rústic comú, i quan es tracti de
terrenys inclosos en l’àmbit de la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, els paràmetres fixats en la matriu del
sòl rústic, tal com queda definida en la present llei.

4. Les superfícies determinades al punt 2 anterior tindran el caràcter
de mínimes i podran ser incrementades pel planejament d'àmbit
municipal d'acord amb l’estratègia territorial que adopti.

5. Quan la parcel•la en que es pretengui l'activitat contengui sòls per
als quals s'hagin determinats diferents superfícies de parcel•la
mínima, s’haurà de definir una regla proporcional que concreti la
que sigui aplicable al cas."

Article 5. Derogació de l’apartat 1.e de la disposició transitòria
primera.

Es deroga l' apartat 1.e de la disposició transitòria primera.

Capítol tercer. Mesures addicionals de protecció.

Article 6. Moratòria d'adquisició de drets edificatoris a noves
segregacions a sòl rústic.

Les parcel•les de sòl rústic que s'hagin segregat amb
posterioritat al dia 16 de juliol de 1997, data d’entrada en vigor de
la Llei 6/1997, de 8 de Juliol,  del Sòl Rústic de Les Illes Balears, no
seran edificables amb la finalitat d’habitatge unifamiliar fins a
l'aprovació del corresponent Pla Territorial Parcial, el qual establirà
les determinacions que regulin aquest supòsit. A efectes d'acreditar
la data de segregació, només es considerarà la que figuri en
document públic.

Disposició transitòria. Tots els projectes de construcció d’un habitatge
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unifamiliar a sòl rústic que, amb la finalitat de obtenir la pertinent
llicència d’obres,  s’hagin presentat al corresponent Ajuntament
tres mesos abans de l’entrada en vigor de la present Llei, es
resoldran d’acord amb la normativa anterior.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 17 de setembre del 1999.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de setembre del 1999, d'acord amb els articles 125 i següents
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 2590/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei
de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb l'establert als articles 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició de llei següent per a
la seva tramitació davant el Ple de la Cambra.

Proposició de llei de patrimoni 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Exposició de motius.

L'article 55.2 del nostre Estatut d'Autonomia assenyalà
que l'administració, el control, la defensa, la conservació i la
reivindicació del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears seria regulat per llei del Parlament.

En compliment del dit mandat estatutari es promulgà la
Llei 11/1990, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, que pretenia ser el marc jurídic tant dels béns de domini
públic afectats a un ús general o a un servei públic, com dels béns
patrimonials de la comunitat autònoma.

Posteriorment, la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de patrimoni amplià el
contingut de l'article 54 de la Llei 11/1990, tot especificant alguns
criteris a seguir en el procediment per a l'alienació de quotes,
participacions o accions de titularitat directa de les Illes Balears en
societats constituïdes d'acord amb el dret civil o mercantil.

L'experiència acumulada en aquests darrers set anys ha
permès establir una sèrie de criteris bàsics que s'havien de tenir en
compte a l'hora d'escometre un canvi en la regulació del patrimoni
de la nostra comunitat autònoma. Aquests criteris bàsics són la

modernització de la Llei 11/1990, la reassignació de les
competències de la Presidència, la regulació de noves figures per
cobrir determinades llacunes i el perfeccionament de la llei anterior.

La modernització de la Llei 11/1990 es posa de manifest
en la referència als béns informàtics i d'interès tecnològic a
l'Inventari de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma, en la
referència al leasing com a mitjà d'adquisició, o en l'actualització de
les quantitat en el que es refereix a l'atribució de competència per
adoptar els acords de les vendes de béns immobles o drets reals i les
cessions de béns immobles.

Les competències de la Presidència, exceptuant-ne la
representació en matèria patrimonial, es distribueixen entre el
Consell de Govern, la Conselleria de Presidència, d'altres
conselleries, i la Direcció General de Patrimoni, segons els casos.

S'hi regulen noves figures com les cessions en ús i en
propietat de béns mobles i immobles, i els arrendaments i permutes
de béns mobles.

Per últim, es perfecciona la llei anterior regulant
l'adquisició directa de béns immobles dels propietaris confrontants,
tot establint l'obligació de realitzar determinades notificacions a la
Direcció General de Patrimoni a efectes d'actualització de
l'Inventari, i dividint en seccions el capítol primer i tercer del títol
III.

Títol I. Els béns de la comunitat autònoma.

Capítol primer. Béns patrimonials i de domini públic. Concepte.

Article 1.

El patrimoni de la comunitat autònoma és constituït per
tots els béns i drets que li pertanyen per qualsevol títol.

Els béns i els drets de la comunitat autònoma podran ser
de domini privat o patrimonials i de domini públic o demanials.

Article 2.

Constitueixen els béns de domini privat o patrimonials de
la comunitat autònoma:

1. Els béns que essent propietat de la comunitat autònoma no siguin
afectes a l'ús general o a un servei públic, sempre que per llei no
adquireixin expressament el caràcter demanial.

2. Els drets reals i d'arrendament la titularitat dels quals
correspongui a la comunitat autònoma, així com aquells de
qualsevol naturalesa que derivin del domini dels béns patrimonials.

3. Els drets de propietat incorporal que pertanyin a la comunitat
autònoma.

4. Les quotes, parts alíquotes i títols representatius del capital que
li pertanyi en empreses constituïdes d'acord amb el dret civil o
mercantil.

5. Qualsevol altre bé la titularitat del qual correspongui a la
comunitat autònoma i no sigui qualificat com de domini públic.

Article 3.

Constitueixen el domini públic o demanial els béns i drets
que, essent propietat de la comunitat autònoma, es troben afectes a
l'ús general o als seus serveis públics, i aquells que la llei declari
com a tals.
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Els edificis propietat de la comunitat autònoma on
tenguin la seu els seus òrgans tendran la consideració de
demanials.

Capítol segon. Règim i organització.

Article 4.

Els béns i els drets de la comunitat autònoma es regiran
per aquesta llei, pels reglaments que la desenvolupin i l'apliquin
i per la resta de normes reglamentàries que es dictin.

A tals béns i drets els seran d'aplicació les normes de
dret administratiu i, si aquestes mancaven, les de dret privat que
es dictin.

Article 5.

El president de la comunitat autònoma tendrà la seva
representació en matèria patrimonial. Nogensmenys, en el cas que
la representació hagi d'exercir-se davant els jutjats i tribunals,
l'ostentaran els lletrats que integren del Departament Jurídic de la
comunitat autònoma, de conformitat amb l'establert a la Llei
5/1994, de 30 de novembre.

La Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de
Presidència exercirà l'administració del patrimoni de la comunitat
autònoma, sense perjudici de les funcions i responsabilitats d'altres
conselleries o ens respecte dels béns de domini públic o privat que
els siguin adscrits o cedit d'acord amb el que preveu la legislació
de patrimoni de la comunitat autònoma.

Article 6.

La conservació dels béns de naturalesa demanial
correspondrà a la conselleria on siguin adscrits aquests béns per
tal d'acomplir un ús o servei públic.

Article 7.

L'Inventari General de Béns i Drets de la comunitat
autònoma serà confeccionat, actualitzat i gestionat per la Direcció
General de Patrimoni de la Conselleria de Presidència, i
comprendrà:

1. Immobles.
2. Drets reals, incorporals i personals.
3. Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor
econòmic.
4. Semovents de considerable valor econòmic.
5. Concessions administratives.
6. Elements de transport i maquinària.
7. Quotes, parts alíquotes i títols representatius del capital que
pertanyi a la comunitat autònoma d'empreses constituïdes d'acord
amb el dret civil o mercantil.
8. Béns informàtics, telemàtics o d'inte`res tecnològic. En aquest
cas, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i
Comunicacions haurà de subministrar la informació necessària a
la Direcció General de Patrimoni, per tal que aquesta pugui
gestionar i actualitzar l'Inventari.

Article 8.

El Servei de Comptabilitat Patrimonial queda adscrit a
la Conselleria d'Economia i Hisenda.

Capítol tercer. Prerrogatives de l'Administració.

Article 9.

La comunitat autònoma podrà recuperar per si mateixa, en
qualsevol moment, la possessió dels béns de domini públic.

Igualment, podrà recuperar per si mateixa la possessió
indegudament perduda sobre els béns i drets patrimonials abans que
es compleixi un any, comptat des del sia següent al de la usurpació.
Transcorregut aquest termini, l'Administració haurà d'acudir als
tribunals ordinaris i exercitar l'acció corresponent.

No s'admetran interdictes contra les actuacions de
l'Administració de la comunitat autònoma en aquesta matèria.

Article 10.

L'Administració de la comunitat autònoma té la facultat
d'investigar la situació dels béns i drets que presumeixi que són de
la seva propietat, a fi de determinar, quan així no consti, la propietat
de la comunitat autònoma sobre els uns i els altres.

La Direcció General de Patrimoni exercirà l'autoritat
superior en tots els procediments d'investigació.

Article 11.

L'exercici de l'acció investigadora podrà acordar-se d'ofici
per la Direcció General de Patrimoni, per denúncia dels particulars.
Aquests, sobre el resultat de l'expedient d'investigació, tendran els
drets i les obligacions que reglamentàriament es determinin.

La incoació, tramitació i resolució de l'expedient
d'investigació correspondrà a la Direcció General de Patrimoni.

El coneixement de les qüestions de naturalesa civil que se
suscitin amb ocasió de l'acció investigadora correspondrà a la
jurisdicció ordinària.

Els afectats per la resolució de l'expedient solament la
podran impugnar en via contenciosoadministrativa per infracció del
procediment.

Article 12.

L'Administració podrà delimitar els immobles
patrimonials i demanials mitjançant procediment administratiu, en
el qual han de ser oïts els particulars interessats.

Iniciat el procediment administratiu de delimitació no es
podrà instar procediment judicial amb igual pretensió ni s'admetran
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interdictes sobre l'estat possessori de les finques de la comunitat
autònoma, mentre no es dugui a terme aquesta delimitació.

Article 13.

La delimitació de les finques de la comunitat autònoma
es podrà acordar d'ofici, per la Direcció General de Patrimoni, o
a instància dels confrontants o d'aquelles persones que hi
tenguessin un interès legítim.

L'aprovació de la delimitació compet a la Direcció
General de Patrimoni, excepte que la legislació específica l'atorgui
a una conselleria distinta de la de Presidència. La resolució serà
executiva i solament podrà ser impugnada en via
contenciosoadministrativa per infracció de procediment, sense
perjudici que tots els que s'estimin lesionats en els seus drets, els
puguin fer valer davant la jurisdicció ordinària.

Un cop que l'acord d'aprovació de la delimitació sigui
ferm en via administrativa, se'n procedirà a la fitació, amb
intervenció dels interessats.

Article 14.

Si la finca de la comunitat autònoma a què es refereix la
delimitació estigués inscrita en el Registre de la Propietat, s'hi
inscriurà també la delimitació administrativa degudament
aprovada.

En cas contrari, es procedirà a la inscripció prèvia del
títol adquisitiu o, si aquest hi mancava, de la certificació lliurada
conformement amb el que disposen els articles 206 i concordants
de la Llei hipotecària, i s'inscriurà a continuació la delimitació.

La comunitat autònoma podrà aplicar les normes
precedents per a la delimitació de béns de domini públic.

Article 15.

Cap tribunal ni autoritat administrativa no podrà dictar
providència d'embargament, ni despatxar manament d'execució
contra els béns i drets del patrimoni de la comunitat autònoma, ni
contra les rendes, els fruits i els seus productes; s'haurà d'estar, a
aquest respecte, al disposat a la Llei de finances de la comunitat
autònoma.

Capítol quart. Inscripció de béns i drets de la comunitat
autònoma.

Article 16.

La Direcció General de Patrimoni promourà la inscripció
en els registres corresponents, a nom de la comunitat autònoma,
dels béns i drets d'aquesta que siguin susceptibles d'inscripció.

Article 17.

En la inscripció en el Registre de la Propietat dels béns
i drets de la comunitat autònoma, s'aplicarà el règim establert a la
Llei i al Reglament hipotecari per als béns i drets de l'Estat.

Títol II. El patrimoni: normes generals.

Capítol primer. Adquisició de béns i drets.

Article 18.

La comunitat autònoma podrà adquirir béns i drets:

1. Per atribució de la llei.
2. A títol onerós, amb exercici o no de la facultat d'expropiació.
3. Per herència, llegat o donació.
4. Per prescripció adquisitiva.
5. Per ocupació.
6. Per les altres formes d'adquisició establertes en el Codi Civil.

Article 19.

Els béns i drets atribuïts a la comunitat autònoma per les
lleis tendran el caràcter de patrimonials, sempre que la llei
d'atribució no disposi una altra cosa, i mentre no siguin afectes a l'ús
general o als serveis públics.

Article 20.

Les adquisicions a títol onerós de caràcter voluntari es
regiran pels preceptes d'aquesta llei, segons la naturalesa dels béns
o drets de què es tracti.

Les adquisicions que provenguin de l'exercici de la
facultat expropiatòria es regiran per la legislació d'expropiació
forçosa.

Article 21.

L'acceptació de les herències testamentàries, dels llegats
o de les donacions a favor de la comunitat autònoma serà acordada
pel Consell de Govern mitjançant decret.

L'acceptació d'herències s'entendrà feta sempre a benefici
d'inventari.

Article 22.

La comunitat autònoma podrà adquirir per usucapió
conformement amb les normes del dret civil.

Els particulars podran usucapir al seu favor els béns i drets
patrimonials de la comunitat autònoma, d'acord amb les lleis
comunes.
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Capítol segon. Adjudicació de béns i drets de la comunitat
autònoma.

Article 23.

Tot òrgan jurisdiccional o administratiu competent,
després de dictar acte, providència o acord d'adjudicació de béns
i drets a la comunitat autònoma, està obligat a notificar-ho a la
Presidència, que ordenarà a la Direcció General de Patrimoni que
procedeixi a formalitzar-ne la incorporació material al patrimoni
de la comunitat autònoma, no sense haver-los identificat i taxat
pericialment.

Capítol tercer. Explotació dels béns patrimonials.

Article 24.

Correspon al Govern balear, a través de l'oportú
expedient incoat per la Direcció General de Patrimoni, disposar la
forma d'explotació dels béns patrimonials de la comunitat
autònoma que no convengui alienar i que siguin susceptibles
d'aprofitament rendible.

L'explotació es podrà dur a terme per la mateixa
administració de la comunitat autònoma, directament, per una
entitat autònoma o empresa pública, contemplades a l'article 1.a)
de la Llei 3/1989, de 29 de març, o conferir-se a particulars
mitjançant contracte.

Article 25.

Si el Govern balear acorda que l'explotació es dugui a
terme directament o mitjançant una entitat autònoma o empresa
pública, fixarà les condicions d'aquesta explotació i la Direcció
General de Patrimoni adoptarà les mesures conduents al
lliurament del bé a l'òrgan o entitat als quals se'n confiï
l'explotació i vigilarà l'exacte compliment de les condicions
imposades.

Article 26.

Si el Govern balear disposa que l'explotació s'encomani
a particulars mitjançant contracte, aprovarà les bases del concurs,
que serà convocat i resolt per la Direcció General de Patrimoni.

El contracte es formalitzarà en document administratiu
o notarialment, a petició de l'adjudicatari, i en aquest cas, al seu
càrrec.

La Direcció General de Patrimoni exercirà la vigilància
necessària respecte de l'empresa explotadora per tal de garantir el
compliment del contracte, i per això podrà recaptar la
col•laboració dels altres òrgans de l'Administració autonòmica.

Article 27.

No obstant l'establert a l'article anterior, el Consell de
Govern podrà acordar l'adjudicació directa de l'explotació de béns
patrimonials quan hi hagi circumstàncies que així ho aconsellin,
amb justificació prèvia raonada a l'expedient.

Article 28.

A petició de l'adjudicatari, es podrà prorrogar el
contracte quan acabi el termini acordat, si el resultat de
l'explotació fa aconsellable aquesta mesura. Correspondrà al
Govern balear concedir la pròrroga, que no podrà excedir de la
meitat del termini inicial.

Les sol•licituds de pròrroga es dirigiran a la Direcció
General de Patrimoni, que formularà la proposta al Consell de
Govern.

També es requerirà acord del Govern balear per accedir
a la subrogació de qualsevol persona natural o jurídica en els drets
i les obligacions de l'adjudicatari.

Capítol quart. Rendiments patrimonials i productes de les
alienacions.

Article 29.

Els fruits, les rendes o les percepcions de qualsevol classe
o naturalesa produïts pel patrimoni de la comunitat autònoma, així
com el producte de l'alienació dels béns i drets patrimonials, amb la
liquidació prèvia quan sigui necessària, s'ingressaran a la Tresoreria
i s'aplicaran als pertinents conceptes del pressuposts d'ingressos.

No s'admetran d'altres excepcions que les consignades per
llei.

Capítol cinquè. Requisits per a determinats actes.

Article 30.

No es podran gravar els béns o drets del patrimoni de la
comunitat autònoma, si no és amb els requisits exigits per a la seva
venda.

Article 31.

Tampoc no es podran fer transaccions respecte d'aquests
béns o drets, si no és mitjançant decret acordat pel Consell de
Govern.

Article 32.

Igualment, per sotmetre a arbitratge les conteses que se
suscitin sobre els béns o drets patrimonials, es necessitarà un decret
del Consell de Govern que ho autoritzi.

Títol III. El patrimoni: normes especials per a determinats béns
i drets.

Capítol primer. Béns immobles i drets reals: adquisició,
conservació, venda, permuta, cessió gratuïta.

Secció primera. Adquisició.

Article 33.

L'adquisició a títol onerós de béns immobles o drets reals
per la comunitat autònoma s'acordarà pel Govern balear amb
informe favorable previ de la Direcció General de Patrimoni.

S'exceptuen d'aquesta regla els dos supòsits següents:

1. Quan l'adquisició es dugui a terme pel procediment d'expropiació
forçosa. En aquest cas, la conselleria que l'hagi realitzada en retrà
comptes a la Direcció General de Patrimoni.

2. Quan el Govern balear consideri convenient delegar la
competència en alguna conselleria, en atenció a les característiques
del servei al qual els béns hagin d'afectar-se.

Article 34.
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L'adquisició d'immobles o drets reals tendrà lloc
mitjançant concurs públic, a la convocatòria del qual s'expressarà
la finalitat determinant de l'adquisició.

No obstant això, a petició de la Presidència o de la
conselleria interessada, es podrà prescindir del tràmit del concurs
sempre que el Consell de Govern n'acordi l'adquisició directa,
quan ho consideri necessari per les peculiaritats dels béns o de les
necessitats del servei a satisfer, o per l'extrema urgència de
l'adquisició a efectuar. La convocatòria i tramitació del concurs o
les actuacions conduents a l'adquisició corresponen a la Direcció
General de Patrimoni.

El Govern balear podrà exercitar els drets de tempteig i
retracte a proposta de la Direcció General de Patrimoni.

Les adquisicions podran fer-se mitjançant leasing o per
qualsevol altre sistema que impliqui ajornament de pagaments,
quan les circumstàncies així ho aconsellin i per raons d'economia
i oportunitat, amb informe favorable previ de la Direcció General
de Patrimoni. En aquests supòsits, no serà d'aplicació l'establert a
l'article 30 d'aquesta llei.

Article 35.

Un cop adquirits els immobles o drets reals per
qualsevol d'aquests procediments, la Direcció General de
Patrimoni procedirà, si pertoca, a inscriure'ls en el Registre de la
Propietat, a incloure'ls a l'Inventari i a realitzar els tràmits
necessaris per afectar-los a la conselleria interessada.

Secció segona. Conservació.

Article 36.

La conservació dels béns immobles o drets reals
patrimonials fins que, mitjançant afectació, s'integrin en el domini
públic, correspon a la Direcció General de Patrimoni, que haurà
de dictar les mesures encaminades a aquesta.

Secció tercera. Venda.

Article 37.

La venda dels béns immobles o drets reals del patrimoni
de la comunitat autònoma requerirà declaració prèvia
d'alienabilitat, dictada per la Conselleria de Presidència, a
proposta de la Direcció General de Patrimoni.

Article 38.

Correspondrà al Govern balear acordar la venda quan el
valor de l'immoble o dret real, segons taxació pericial, no
excedeixi de 2.103.542,37 euros.

Els béns immobles o drets reals valorats en més de
2.103.542,37 euros només podran vendre's mitjançant llei del
Parlament.

Article 39.

La venda dels béns immobles o drets reals es realitzarà
mitjançant subhasta d'acord amb les disposicions d'aquesta llei i les
normes que la desenvolupin.

L'expedient de venda serà iniciat i tramitat per la Direcció
General de Patrimoni.

En aquest expedient hi haurà de constar, a més de la
descripció física i jurídica del bé o dret, l'informe de la Direcció
General de Patrimoni on consti que no és necessari per a la
comunitat autònoma i la taxació pericial.

Els propietaris confrontants podran adquirir directament
les parcel•les que prèviament hagin estat declarades, a través del
procediment reglamentari, solars inedificables o finques rústiques
si ho sol•liciten entre la data de la publicació de la subhasta en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la
data de celebració d'aquesta. En cas que diversos confrontants en
pretenguin l'adquisició, serà preferit l'amo de la finca confrontant de
menor cabuda, i, en cas d'igualtat, qui primer ho hagi sol•licitat.

El Govern balear, a proposta de la Presidència o de la
conselleria interessada, podrà acordar-ne la venda directa, en el qual
cas no existirà el dret d'adquisició preferent abans establert.

Secció quarta. Permuta.

Article 40.

Els immobles o drets reals del patrimoni de la comunitat
autònoma declarats inalienables podran ser permutats per d'altres
d'aliens, amb taxació pericial prèvia, sempre que d'aquesta resulti
que la diferència del valor entre els béns que es tractin de permutar
no sigui superior al 50% del valor d'aquell que el tengui major.

Correspondrà autoritzar la permuta a l'òrgan que, per raó
de la quantia, seria competent per autoritzar-ne la venda.

La disposició que autoritzi la permuta durà implícita, si
pertoca, la desafectació de l'immoble o dret real de què es tracti i la
declaració d'alienabilitat.

Secció cinquena. Cessió gratuïta.

Article 41.

Els béns immobles del patrimoni de la comunitat
autònoma, l'afectació o explotació dels quals no es consideri
previsible, podran ser cedits gratuïtament i temporal en ús per acord
del Consell de Govern, amb informe previ de la Direcció General
de Patrimoni, per a finalitats d'utilitat pública o d'interès social, a
favor d'institucions amb personalitat jurídica pública, corporacions
públiques o entitats sense ànim de lucre. A aquests efectes, es
considerarà d'utilitat pública la cessió a organismes de caràcter
urbanístic de la comunitat autònoma, amb la finalitat d'ús general o
de serveis.

Els béns immobles a què es refereix el paràgraf anterior
podran ser cedits també gratuïtament en propietat, en els mateixos
casos, amb les mateixes finalitats i a favor de les mateixes persones
que el paràgraf esmentat estableix.

L'acord de cessió, en ús o en propietat, ha de preveure la
finalitat concreta a la qual els cessionaris han de destinar els béns,
i, si la cessió és en ús, haurà d'establir també el seu termini.

La Direcció General de Patrimoni vetllarà per l'efectivitat
de l'aplicació dels béns cedits a les finalitats expressades a l'acord.

Els béns valorats en més de 2.103.542,37 euros només
podran ser cedits en propietat mitjançant llei del Parlament.

Article 42.
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Si els béns immobles cedits gratuïtament en ús o en
propietat no estiguessin destinats a l'ús previst en el termini
assenyalat a l'acord de cessió o deixassin d'estar-ho posteriorment,
es considerarà resolta aquesta, i aquells revertiran a la comunitat
autònoma, que tendrà dret, a més, a percebre del cessionari, amb
taxació pericial prèvia, el valor dels detriments i de les
deterioracions experimentats per aquests béns.

Secció sisena. Disposició general.

Article 43.

Queden exclosos de l'aplicació de les normes d'aquest
capítol els convenis urbanístics que celebri la comunitat autònoma
amb l'Administració de l'Estat o les corporacions locals per a
l'ordenació de terrenys.

El contingut d'aquests convenis podrà incloure totes les
operacions que es considerin convenients per al patrimoni de la
comunitat autònoma, fins i tot la cessió gratuïta dels terrenys.

Capítol segon. Arrendaments de béns immobles a favor de la
comunitat autònoma.

Article 44.

Correspon a la Presidència, d'ofici o a instància d'una
conselleria i amb l'informe previ de la Direcció General de
Patrimoni, concertar els arrendaments de béns immobles
necessaris per al compliment de les finalitats i la gestió dels
interessos propis de la comunitat autònoma.

Aquests arrendaments es concertaran mitjançant concurs
públic, a excepció dels casos en què el Consell de Govern acordi
concertar l'arrendament de manera directa.

Article 45.

Concertat l'arrendament i posar l'immoble a disposició
de l'organisme que l'hagi d'utilitzar, correspondrà a la conselleria
respectiva adoptar totes les mesures necessàries o que afectin per
llei l'arrendatari, per tal de mantenir l'immoble en condicions de
servir en tot moment a la finalitat a la qual es destina.
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Article 46.

Quan els béns arrendats deixin de ser necessaris per a la
conselleria corresponent, es comunicarà a la Direcció General de
Patrimoni, que tendrà l'obligació de comprovar que no són
necessaris per a qualsevol altra conselleria abans de resoldre
voluntàriament el contracte.

Capítol tercer. Béns mobles i semovents.

Secció primera. Adquisició a arrendament.

Article 47.

L'adquisició o arrendament dels béns mobles necessaris
per al desenvolupament dels serveis públics o per a l'ornament o
la decoració de les dependències oficials, tendrà lloc mitjançant
concurs, que es regirà per les normes establertes en aquesta llei,
excepte quan l'adquisició tengui la qualificació legal de
subministrament.

L'adquisició o l'arrendament es verificarà per la
conselleria que hagi d'utilitzar els béns de què es tracti, i durà
implícita, si pertoca, l'afectació al servei corresponent. Aquesta
adquisició o arrendament serà immediatament notificat a la
Direcció General de Patrimoni als efectes d'actualització de
l'Inventari.

Article 48.

Queden exceptuats de la realització del concurs i es
podran concertar directament, les adquisicions de béns mobles en
els mateixos supòsits que estableix la legislació general de
contractes de les administracions públiques.

Secció segona. Venda.

Article 49.

La venda dels béns mobles propietat de la comunitat
autònoma tendrà lloc mitjançant subhasta pública, amb el mateix
procediment que els immobles en els quals sigui aplicable, però la
competència per acordar-ne l'alienació i la realització
correspondrà a la conselleria que els hagi utilitzat.

No obstant això, quan el valor dels béns a alienar no
sigui superior a 1.502,53 euros, i es tracti de béns tecnològicament
obsolets o deteriorats per l'ús, l'alienació es podrà efectuar de
forma directa per la conselleria que els hagi utilitzat.

L'acord de venda implicarà per si mateix, si pertoca, la
desafectació dels béns de què es tracti. La venda d'aquests béns
serà immediatament notificada a la Direcció General de Patrimoni
als efectes de l'actualització de l'Inventari.

Secció tercera. Permuta i cessió gratuïta.

Article 50.

La permuta de béns mobles, així com la cessió gratuïta
de l'ús o la propietat de béns mobles per a fins d'utilitat pública o
interès social, es regiran pel disposat als articles 40, 41 i 42
d'aquesta llei per als béns immobles.

No obstant això, per a les cessions gratuïtes, en
propietat, de béns mobles el valor dels quals no superi la quantitat
establerta a la normativa econòmicofinancera de la comunitat
autònoma de les Illes Balears com a exempta de fiscalització
prèvia de subvencions, sempre que es justifiqui l'interès social de
la cessió, serà suficient una resolució motivada del conseller o
titular de la secció pressupostària corresponent, que aprovi la
cessió del bé, un cop quedi acreditat l'esmentat valor.

Secció quarta. Béns semovents.

Article 51.

Als béns semovents se'ls aplicaran els mateixos
procediments establerts per als béns mobles, quant sigui compatible
amb la seva naturalesa.

Capítol quart. Propietats incorporals.

Article 52.

Les propietats incorporals s'adquiriran i s'alienaran per
acord del Consell de Govern. Corresponen a la Direcció General de
Patrimoni l'administració i l'explotació de les propietats incorporals.

Capítol cinquè. Títols representatius de capital.

Article 53.

L'adquisició o l'alienació onerosa de quotes, parts
alíquotes, drets o títols representatius de capital d'empreses
constituïdes d'acord amb el dret civil o mercantil, ja sigui per
compra o per subscripció, serà acordada pel Consell de Govern amb
informe previ de la Direcció General de Patrimoni, i es durà a terme
d'acord amb el regulat a la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades a la CAIB, i en el que
no hi és previst, segons el que estableix aquest capítol.

Article 54.

Les quotes, les parts alíquotes o els títols representatius de
capital adquirits formaran part de l'Inventari General de Béns i
Drets de la comunitat autònoma, que contendrà les determinacions
mínimes següents: nombre de títols, classe, organisme o entitat
emissora, data d'adquisició, preu, capital nominal, valor efectiu,
fruits i rendes que produeixi i lloc en el qual es troben dipositats.

La custòdia correspondrà a la Tresoreria General de la
comunitat autònoma.

Article 55.

L'alienació de títols representatius de capital en empreses
mercantils i dels drets de subscripció que els corresponguin
s'acordarà pel Consell de Govern, amb informe previ de la Direcció
General de Patrimoni.

El procediment per a l'alienació de quotes, participacions
o accions de titularitat directa de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en societats constituïdes d'acord amb el dret civil o
mercantil, s'ajustarà als criteris següents:

1. Si els títols que es tracten d'alienar cotitzen en algun mercat de
valors, la seva alienació es realitzarà conformement amb el disposat
a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, reguladora del mercat de valors i
a les disposicions concordants.

2. Si els títols a alienar no cotitzen en cap mercat de valors,
l'alienació es realitzarà mitjançant el procediment de concurs. A tal
efecte, serà supletori, quant resulti aplicable, l'establert per al
concurs com a procediment d'adjudicació de contracte a la Llei
13/1995, de 28 de maig, de contractes de les administracions
públiques, així com la normativa de la comunitat autònoma de les
Illes Balears que, si pertoca, la desenvolupi o completi.

3. Si concorren els requisits exigits per la Llei 5/1995, de 23 de
març, de règim jurídic d'alienació de participacions públiques en
determinades empreses, en serà d'aplicació el contingut que resulti
exclusiu o bàsic.
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Títol IV. Domini públic.

Capítol primer. Afectació.

Article 56.

L’afectació dels béns que integren el patrimoni de la
comunitat autònoma a l’ús general o als serveis públics és
competència de la Conselleria de Presidència.

Article 57.

No obstant l’anterior, duen implícita l’afectació dels
béns a l’ús general o al servei públic de què es tracti els actes
següents:

1. L’adquisició de béns a títol onerós amb aquesta finalitat.

2. L’adquisició de béns a títol lucratiu o mortis causa, sempre que
el transmetent o el causant faci constar la finalitat d’ús general o
de servei públic.

3. La utilització de fet de béns patrimonials de la comunitat
autònoma per a finalitats d’ús general o de servei públic durant el
termini d’un any.

4. L’adquisició de béns per expropiació forçosa.

5. L’adquisició que es produeixi com a resultat de l’aprovació pel
Consell de Govern de plans o programes, publicats en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 58.

Els béns patrimonials de la comunitat autònoma
adquiriran la condició de béns de domini públic per resolució
expressa de la Conselleria de Presidència, amb informe previ de
la Direcció General de Patrimoni.

Article 59

Quan per al compliment de les seves finalitats, els
òrgans de la comunitat autònoma tenguin necessitat de determinats
béns patrimonials, els sol•licitaran a la Direcció General de
Patrimoni, que instruirà l’expedient oportú d’afectació.

La Direcció General de Patrimoni, fent constar l’ús o el
servei concret al qual es vol destinar el bé, elevarà la proposta de
resolució a la Conselleria de Presidència perquè en declari, si
pertoca, l’afectació.

Article 60.

La recepció del bé afectat es farà constar en acta subscrita
per la Conselleria de Presidència i pel representant de l’òrgan que
en sigui el destinatari.

Article 61.

La declaració d’afectació produeix la integració del bé en
el domini públic de la comunitat autònoma i la transferència a
l’òrgan destinatari de les competències quant a la conservació i
utilització del bé en la finalitat prevista.

Article 62.

Les declaracions de l’afectació a l’ús general o al servei
públic es faran constar en l’Inventari General de Béns i Drets de la
comunitat autònoma i, si pertoca, en el Registre de la Propietat, i es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Capítol segon. Desafectació.

Article 63. 

Quan cap òrgan de la comunitat autònoma no estigui
interessat en els béns de domini públic ni sigui necessària ni
previsible la seva adscripció a l’ús general o al servei públic,
s’incoarà per la Direcció General de Patrimoni l’expedient de
desafectació corresponent.

Article 64. 

La declaració de desafectació serà adoptada per la
Conselleria de Presidència i provocarà la incorporació dels béns al
patrimoni de la comunitat autònoma.

Article 65. 

No s’entendrà efectuada la incorporació dels béns de què
es tracti fins que no se n’efectuï la recepció formal per la
Conselleria de Presidència, en acta de lliurament que han de firmar
el representant de l’òrgan interessat i el receptor.

Article 66. 

Les declaracions de desafectació a l’ús general o al servei
públic es faran constar a l’Inventari General dels Béns i Drets de la
comunitat autònoma i, si pertoca, al Registre de la Propietat, i es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Capítol tercer. Mutacions demanials.

Article 67. 

Els canvis de destinació dels béns de domini públic de la
comunitat autònoma, fins i tot quan es tracti de béns transferits per
l’Estat, s’efectuaran sempre mitjançant expedient instruït per la
Direcció General de Patrimoni, i es formalitzaran mitjançant acta de
lliurament signada pel representant de l’òrgan al qual s’adscriu el bé
i, en tot cas, pel conseller de Presidència.
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Article 68.

A l’acta de lliurament es farà constar l’estat del bé i si hi
ha accessoris i pertinences que l’acompanyin. Qualsevol
modificació del domini serà registrada a l’Inventari General de
Béns i Drets de la comunitat autònoma i, si pertoca, al Registre de
la Propietat.

Capítol quart. Concessions i autoritzacions.

Article 69. 

Les condicions generals que han de regir per a tota
classe de concessions o autoritzacions sobre el domini públic
seran determinades per les conselleries competents en cada
matèria i, si pertoca, s’atendran a les disposicions d’aquesta llei i
a la normativa que es dicti per desenvolupar-la.

Article 70.

Totes les concessions o autoritzacions sobre el domini
públic de la comunitat autònoma són subjectes als principis
següents:

a) Que s’atorguin salvant els drets de propietat i sense perjudici de
tercers.

b) Que la finalitat per a la qual s’atorguin sigui concreta.

c) Que el termini no excedeixi de trenta anys.

d) Que el cànon inicial no sigui inferior al resultat d’aplicar el
tipus d’interès bàsic al valor de l’element patrimonial.

e) Que consti la facultat de l’Administració autonòmica de
resoldre les concessions abans del venciment per causa d'interès
públic, indemnitzant pels danys al concessionari.

f) Que en tot moment l’Administració de la comunitat autònoma
pugui inspeccionar els béns objecte de la concessió.

g) Que s’estableixin garanties suficients per part del concessionari
per tal d’assegurar el bon ús dels béns.

Article 71.

A més de les clàusules que es creguin convenients en
cada cas, es faran constar les següents:

a) Objecte de la concessió administrativa.

b) Obres i instal•lacions que s’hagin de realitzar.

c) Termini.

d) Deures i drets del concessionari.

e) Obligació del concessionari de deixar lliures i buits, a
disposició de l’Administració en el termini establert, els béns
objecte de la concessió.

f) Tarifes.

g) Obligació de mantenir en bon estat el domini públic utilitzat.

h) Fiança que garanteixi l’obligació anterior.

i) Reversió o no de les obres i instal•lacions al terme de la
concessió.

j) Garantia.

k) Sancions per infraccions de les obligacions contretes.

Article 72.

Tota concessió o autorització serà efectuada mitjançant
l’expedient oportú, instruït i resolt per la conselleria competent en
la matèria, que aprovarà el projecte amb totes les especificacions
físiques, naturals i jurídiques determinants de la concessió o
autorització.

Article 73.

L’adjudicació de la concessió serà immediatament
notificada per la conselleria competent a la Direcció General de
Patrimoni, que procedirà a incloure-la a l’Inventari General de Béns
i Drets.

Article 74.

Les concessions sobre el domini públic atorgades per la
comunitat autònoma s’extingeixen:

a) Pel compliment del termini i, si pertoca, de les pròrrogues.

b) Per desaparició del bé públic sobre el qual s’hagin atorgat.

c) Per desafectació del bé.

d) Per renúncia del concessionari al dret.

e) Per revocació de la concessió.

f) Per resolució judicial.

g) Per qualsevol altra causa admesa en dret.

Títol V. Responsabilitats i sancions.

Article 75. 

Tota persona natural o jurídica que, per qualsevol títol,
tengui al seu càrrec la possessió, la gestió o l’administració de béns
o drets del patrimoni de la comunitat autònoma és obligada a la seva
custòdia, conservació i, si pertoca, explotació racional, i serà
responsable davant el Govern balear dels danys i perjudicis
sobrevinguts per la pèrdua o deteriorament d’aquest, quan hi
concorri dol, frau o negligència culpable. Es podrà imposar una
multa de fins al quàdruple dels danys causats, amb independència
de l’obligació d’indemnitzar o restituir, si pertoca.

Les persones lligades a l’Administració de la comunitat
autònoma per una relació funcionarial, laboral o contractual són
obligades a coadjuvar en la investigació, administració i inspecció
dels béns i drets del patrimoni de la comunitat. El Consell de
Govern, a proposta de la Direcció General de Patrimoni i previ
expedient incoat a l’efecte, independentment de les sancions que
fossin procedents en aplicació del règim disciplinari respectiu,
podrà imposar una multa de fins al doble del valor dels danys
ocasionats per incompliment d’aquesta obligació.

Els particulars que amb dol, frau o negligència culpable
causin danys als béns de domini públic o privat de la comunitat
autònoma, o els usurpin, seran sancionats en via administrativa amb
multa d’igual al triple del valor del què ha estat usurpat o del
perjudici ocasionat, i seran obligats a reparar el dany.
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Article 76.

La determinació de l’import dels danys, la imposició de
sancions i l’exigència de les responsabilitats previstes a l’article
anterior s’acordarà i s’executarà en via administrativa,
conformement al procediment que reglamentàriament es
determini, i en el qual haurà de ser oït l’interessat.

Aquesta responsabilitat serà independent de la que
correspongui al pla civil o penal, al qual s’haurà d’acudir quan els
drets poguessin constituir delicte o falta.

Article 77.

Els administrats hauran de col•laborar amb el Govern
balear en la investigació, defensa i protecció dels béns i drets de
la comunitat autònoma.

L’incompliment dels deures descrits podrà ser sancionat
amb multa no superior a 3.005,06 euros i segons el procediment
que reglamentàriament es determini.

El compliment satisfactori i la col•laboració amb les
obligacions enunciades podran ser reconeguts segons el règim de
premis que es determini reglamentàriament.

Disposició transitòria.

Als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor
de la llei present, aquesta no els serà d’aplicació; es regiran per la
normativa anterior.

Disposició derogatòria.

Per aquesta llei queda derogada la Llei 11/1990, de 17
d’octubre.

Disposició final.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 13 de setembre del 1999.
El portaveu:
Jaume Matas i Palou.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2710/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a transport aeri interinsular.
(Mesa de 22 de setembre del 1999).

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel•la el Govern de les Illes Balears sobre
el transport aeri interinsular.

Atesos el fet pluriinsular de la nostra comunitat autònoma
i la necessitat de comptar amb uns mitjans de transport que
solucionin de la forma més còmoda, econòmica i segura les
necessitats de desplaçament dels ciutadans de les diferents illes, i
ateses les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació
sobre les modificacions de les línies aèries interinsulars, resulta
necessari conèixer quina és l'opinió del Govern i les gestions
realitzades per tal de satisfer la demanda.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular interpel•la
el Govern sobre la política del Govern de les Illes Balears en relació
amb les condicions del transport aeri interinsular.

Palma, a 17 de setembre del 1999.
El portaveu:
José M. González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2594/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc per
frenar la sinistralitat laboral. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2611/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
la immigració. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2612/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre
Balear de Cuba. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2613/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni de col•laboració amb el Consell General del Poder Judicial
i el Ministeri de Justícia per posar en marxa un pla de normalització
lingüística. (Mesa de 22 de setembre del 1999).
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RGE núm. 2614/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relació d'actuacions que el Govern balear té previst tenir amb la
presó de Palma. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2615/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ampliació de la cobertura del servei d'ajuda a domicili. (Mesa de 22
de setembre del 1999).

RGE núm. 2616/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Universitat Oberta per a majors. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2626/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistat de funcionaris exposat als taulers d'anuncis. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2627/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concurs de trasllat de funcionaris de carrera. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2628/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del decret del salari social. (Mesa de 22 de setembre
del 1999).

RGE núm. 2629/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
que té previst presentar la Conselleria de Benestar Social. (Mesa de
22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2630/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió de la residència d'assistits de Felanitx. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2631/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consells en matèria social. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2632/99, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Ma.
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
representació sindical i patronal a les empreses i altres organismes
del Govern balear. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2637/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegats
territorials d'Educació. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2638/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
pressupostari de l'homologació retributiva del personal docent amb
el funcionariat. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2639/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a equiparació
del salari entre professorat concertat i funcionaris docents. (Mesa
de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2640/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ratio mitjana
(alumnes/aula) en educació infantil de 0 a 3 anys. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2641/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells
escolars. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2642/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats de les
eleccions a consells escolars. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2643/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat per a
l'associacionisme estudiantil. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2644/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides
pressupostàries per a associacions de pares i mares d'alumnes. (Mesa
de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2645/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment dels
consells escolars municipals. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2646/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis de
cooperació amb les corporacions locals per a la utilització dels
centres docents públics per part dels ajuntaments. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2647/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat
matriculat en aquest curs escolar. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2648/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taxes
d'escolarització. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2649/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula en educació infantil. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2650/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat
matriculat en educació primària. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2651/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ratio mitjana
(alumnes/aula) en educació primària. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2652/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat a
l'ensenyament de secundària obligatòria. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2653/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de
centres d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i
formació professional. (Mesa de 22 de setembre del 1999).
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RGE núm. 2654/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes amb
necessitats educatives especials. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2655/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a matèries
optatives a l'ensenyament secundari obligatori. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2656/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells
escolars d'àmbit insular. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2657/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consell escolar
d'àmbit autonòmic. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2658/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat
matriculat de batxillerat. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2659/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula a ESO i batxillerat. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2660/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a matrícula
d'alumnes de formació professional. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2661/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula en formació professional. (Mesa de 22 de setembre
del 1999).

RGE núm. 2662/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a especialitats
a formació professional. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2663/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a matrícula a
l'Escola Oficial d'Idiomes. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2664/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a idiomes que
s'imparteixen a l'Escola Oficial d'Idiomes. (Mesa de 22 de setembre
del 1999).

RGE núm. 2665/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a extensions de
l'Escola Oficial d'Idiomes. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2666/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat
d'ensenyaments artístics. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2667/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professors a
centres públics. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2668/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
matriculats a les proves d'accés a la Universitat. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2669/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de la
dotació pressupostària per millorar les plantilles de personal
d'administració i serveis a centres públics i concertats. (Mesa de 22
de setembre del 1999).

RGE núm. 2670/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de
processos selectius de personal docent. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2671/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament del programa Pla d'extensió de l'educació física a
centres docents públics. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2672/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a
l'educació d'adults a les corporacions locals. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2673/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuntaments que
s'han acollit al Pla d'extensió de l'educació física a centres docents
públics. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2674/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat de
l'educació infantil de 0 a 3 anys. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2675/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'aprenentatge dels idiomes en l'educació primària, secundària
obligatòria i batxillerat. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2676/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
matèria d'innovació i investigació educativa. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2677/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes als
alumnes amb necessitats educatives especials. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2678/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de les
barreres arquitectòniques en centres educatius. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2679/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració dels
alumnes d'altres cultures. (Mesa de 22 de setembre del 1999).



86 BOPIB núm.11 - 23 de setembre del 1999

RGE núm. 2680/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'orientació educativa i professional. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2681/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de
selectivitat d'accés a la Universitat. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2682/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectius de
personal administratiu i de serveis a centres públics i concertats.
(Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2683/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
docents de Balears que imparteixen l'ensenyament  en règim de
concert. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2684/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a la
finançació de les inversions que es realitzen a instal•lacions i
equipaments escolars. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2685/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mòdul de
sosteniment dels centres concertats. (Mesa de 22 de setembre del
1999).

RGE núm. 2686/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
"Escuelas Viajeras". (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2687/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres de
vacances escolars i centres d'educació ambiental. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

RGE núm. 2688/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a beques per a
menjador i transport. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2693/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma. Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
presentació del Pla Jove. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2694/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa
de noves taxes i imposts. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

RGE núm. 2695/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment dels
tributs al llarg de la legislatura. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa
el pla de xoc per frenar la sinistralitat laboral a les Illes Balears?

Palma, a 13 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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.

Quan presentarà el Govern de les Illes Balears al
Parlament de les Illes Balears el Pla de la immigració?

Pensa presentar el mateix que va elaborar l'anterior
govern? En cas contrari, quins canvis pensa fer?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.

Pensa el Govern balear inaugurar la nova seu social del
Centre Balear de Cuba? En cas afirmatiu, quina serà la data, el
programa i la comitiva, si n'és el cas.

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.

Té el Govern de les Illes Balears la  intenció de subscriure
un conveni de col•laboració amb el Consell General del Poder
Judicial i el Ministeri de Justícia per a la posada en marxa d'un pla
de normalització lingüística? En cas afirmatiu, quines seran les
característiques del conveni i quan es preveu la seva firma?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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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.

Quina és la relació d'actuacions que el Govern balear té
previst tenir amb la nova presó de Palma, detallant-ne el tipus
d'actuació, el pressupost i el calendari?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ampliarà la cobertura del servei d'ajuda a domicili? En
cas afirmatiu, quantes persones seran ateses en total a les Illes
Balears i quin augment pressupostari es té previst per a l'any
2000?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es donarà continuïtat a la Universitat Oberta per a
majors?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el conseller de la Funció
Pública respecte al llistat de funcionaris exposat als diferents
taulells d'anunci de les diferents conselleries?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern convocar un concurs de trasllat de
funcionaris de carrera abans de convocar l'oposició lliure?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es modificarà el decret del salari social? En quin sentit?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins plans té previst presentar la Conselleria de Benestar
Social al llarg de la present legislatura i amb quin calendari?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de gestió es durà a terme a la residència
d'assistits de Felanitx?, especificant si serà gestió pública, privada
o semipública o semiprivada. Així mateix sol•licitam el detall dels
serveis que no es gestionaran com a gestió pública.

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de consells en relació a matèries socials es
crearan? Quin serà el seu objecte, la seva composició i les
retribucions, si n'hi hagués?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi haurà, a tots els consells d'administració de totes les
empreses públiques, organismes autònoms o consorcis,
representació dels sindicats i les patronals? En cas negatiu, a quins
d'ells  no n'hi haurà?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Esports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Pensa mantenir molt de temps els nomenaments de
delegats territorials d'Educació o aquesta funció serà delegada als
respectius consells insulars tal i com sol•licitava el seu grup
parlamentari la passada legislatura?

Palma, a 6 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té calculat el cost pressupostari de l'homologació
retributiva definitiva del personal docent amb el funcionariat de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears? De quina manera i en
quin temps la farà efectiva?

Palma, a 6 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern equiparar el salari real del
professorat concertat amb els funcionaris docents?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la ratio mitjana (alumnes/aula) en educació
infantil de 0 a 3 anys a l'inici del curs escolar 1999/2000? Indicar les
dades per municipi i illes.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els consells escolars són els òrgans que asseguren la
participació educativa de tots els sectors de la comunitat educativa.
Tot i això, a la vista dels resultats sobre participació en les
corresponents eleccions, no pot afirmar-se que s'hagi assolit una
efectiva democratització.

Quines mesures pensa adoptar el Govern per fomentar la
participació responsable de tots els membres que conformen la
comunitat educativa?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins varen ser els resultats de les dues darreres
eleccions a consells escolars? Indicar el nivell educatius, el cens
i la participació de tots i cadascun dels sectors, amb agrupació de
les dades estadístiques per illes.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té el Govern previsió de destinar alguna quantitat per a
finalitats de l'associacionisme estudiantil? En cas afirmatiu, en
quina quantia i quins requisits exigirà la convocatòria?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern de destinar alguna partida
pressupostària a les associacions de pares i mares d'alumnes per
sufragar les despeses d'infraestructures i de realització d'activitats?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té el Govern la previsió de fomentar la creació de
consells escolars municipals? Quants d'ells estan constituïts i en
funcionament en l'actualitat?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té el Govern intenció d'establir convenis de cooperació
amb les corporacions locals per a la utilització dels centres docents
públics fora de l'horari escolar lectiu, per part dels ajuntaments i de
les entitats sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats
variades d'interès per a la comunitat? Quants d'aquests convenis hi
ha en vigor?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'alumnat d'educació infantil matriculat en centres
públics i privats a l'inici del curs escolar que acaba de començar?
Indicació per illes i municipis.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les taxes d'escolarització -3, 4 i 5 anys- en
educació infantil a l'inici del curs escolar 1999-2000? Indicar per
municipis i illes.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la ratio mitjana (alumne/aula) en educació
infantil per al present curs escolar? Indiquin la ratio per alumnes de
tres anys, per alumnes de quatre anys, per alumnes de cinc anys i la
ratio mitjana. Indicar les dades per municipis i illes, així com per a
centres públics i centres privats.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.



90 BOPIB núm.11 - 23 de setembre del 1999

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'alumnat en educació primària matriculat tant
a centres públics com a centres privats? Indicar per municipis i
illes i quina ha estat la seva evolució en els darrers tres anys.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la ratio mitjana (alumnes/aula) per al present
curs escolar en educació primària? Indicar les dades per municipis
i illes i la seva evolució en els darrers tres anys.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'alumnat d'ensenyament de secundària
obligatòria, tant a centres públics com privats, a l'inici del curs
escolar 1999-2000? Indicar les dades per municipis i illes i
l'evolució de la xifra en els darrers tres anys.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de centres, tant públics com privats,
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional existents a les Illes Balears? Indicar el nombre
d'unitats i places. Detallar per municipis i per illes i quina ha estat
la seva evolució en els darrers tres anys.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de centres educatius disposen d'un programa per
a alumnes amb necessitats educatives especials de caire permanent?
Indicar el nivell educatiu, centre i municipi.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern ampliar el repertori de matèries
optatives per a la seva implantació a l'ensenyament secundari
obligatori? Quines són les que actualment s'imparteixen?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern de crear i posar en funcionament els
consells escolars d'àmbit insular?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És intenció del Govern posar en funcionament el consell
escolar d'àmbit autonòmic tal com es preveu a la Llei 9/1998, de
14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A l'inici del curs escolar, quin és l'alumnat matriculat,
tant a centres públics com privats, a batxillerat? Indicar per
municipis i illes.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la ratio mitjana alumnes/aula a l'ESO i a
batxillerat? Com ha evolucionat la xifra en els darrers tres anys?
Indicar per municipis i illes.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la matrícula d'alumnes a formació professional,
tant a centres públics com a centres privats, per al curs escolar
1999-2000? Com ha evolucionat la xifra en els darrers tres anys?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la ratio mitjana alumnes/aula en formació
professional i com ha evolucionat en els darrers tres anys? Indicar
per municipis i per illes.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les especialitats impartides a formació
professional? Indicar per illes i títol dins cada família professional.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la matrícula per al present curs escolar a l'Escola
Oficial d'Idiomes? Com es distribueix per idiomes? Com ha
evolucionat en els darrers tres anys?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins idiomes autoritzats imparteix l'Escola Oficial
d'Idiomes? Té el Govern interès en autoritzar altres idiomes? En cas
afirmatiu, quins?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes extensions de l'Escola Oficial d'Idiomes
funcionaran a l'inici del curs 1999-2000? Té intenció el Govern de
posar en funcionament altres extensions?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'alumnat matriculat als ensenyaments artístics?
Detallar per illes i quina ha estat la seva evolució en els darrers
anys.

Quins ensenyaments s'imparteixen per a l'obtenció dels
títols oficials regulats a la Logse?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de professors a centres públics?
Indicar per modalitat i per illa. Com ha evolucionat en els darrers
tres anys?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els alumnes matriculats a les proves
d'accés a la Universitat, tant a la convocatòria de juny com a la
convocatòria de setembre?, i els resultats percentuals
(aprovats/matriculats)? Indicar per illes.

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern d'incrementar la dotació
pressupostària per millorar les plantilles de personal d'administració
i serveis als centres públics i concertats?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern convocar processos selectius de personal
docent el proper any, de conformitat amb l'oferta d'ocupació pública
que aprovi?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern continuar amb el desenvolupament del
programa Pla d'extensió de l'educació física a centres docents
públics? De quina manera i amb quina dotació pressupostària?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern de realitzar una convocatòria
d'ajudes per a l'educació d'adults destinades a les corporacions
locals per dur a terme activitats en l'àmbit de l'educació de persones
adultes?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els ajuntaments que s'han acollit al Pla
d'extensió de l'educació física a centres docents públics i que han
subscrit el corresponent conveni d'ús i gestió per a la utilització i
el manteniment de les instal•lacions esportives construïdes?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern continuar les actuacions per a la
gratuïtat de l'educació infantil de 0 a 3 anys per garantir una
autèntica igualtat d'oportunitats i una política de compensació de
les desigualtats? De quina manera? Amb quina dotació
pressupostària?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa realitzar el Govern per millorar
l'ensenyament-aprenentatge dels idiomes a l'educació primària,
educació secundària obligatòria i el batxillerat?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern en
matèria d'innovació i investigació educativa?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern convocar ajudes individuals destinades
a sufragar les despeses que s'originen per l'educació d'alumnes amb
necessitats educatives especials? En cas afirmatiu, quin tipus
d'ajudes i de quina quantia?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern millorar l'actual situació de molts de
centes educatius respecte a la supressió de barreres arquitectòniques
per a alumnes amb deficiències físiques, que en molts dels casos
està molt enfora de complir el que disposa la Llei d'integració social
del minusvàlid (Lismi)? De quina manera? Amb quina dotació
pressupostària?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa realitzar el Govern per fer
efectiva la integració de l'alumnat procedent d'altres cultures, amb
especial referència a les minories ètniques i als immigrants
estrangers que resideixen a les Illes Balears?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.



94 BOPIB núm.11 - 23 de setembre del 1999

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa realitzar el Govern per millorar
l'orientació educativa i professional per tal d'assegurar la seva
correcta i universal implantació i garantir-la, tal com disposa la
LOGSE?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'opinió del Govern sobre l'actual sistema de
selectivitat que regula l'accés a la Universitat?

Quina opinió li mereix el recent informe dels rectors de
la Universitat sobre aquest particular?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els efectius a dia d'avui, en centres públics i
concertats, de personal d'administració i serveis? Com ha
evolucionat el seu nombre en els darrers cinc anys? Com es
distribueixen per municipis i illes?

Quina és la seva classificació segons la titulació exigida
per al seu ingrés? A quins nivells corresponen els esmentats llocs
de feina? 

Quins és el cost anual amb càrrec als pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma? Quin personal rep la
remuneració amb càrrec als pressuposts municipals?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins centres docents de les Illes Balears imparteixen
l'ensenyament en règim de concert? Quins dels esmentats centres
tenen autorització o classificació definitiva i estan homologats?
Quins tenen autorització excepcional o classificació provisional?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Reglament sobre concerts educatius contempla la
possibilitat d'ajuda a la finançació de les inversions que es realitzen
a instal•lacions i equipaments escolars. 

Pensa el Govern establir ajudes amb aquesta finalitat? En
cas afirmatiu, quan i en quina quantia?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb els mòduls econòmics per al sosteniment dels
centres concertats, quina és la quantitat que reben anualment aquests
centres? Quin és el seu desglossament per unitat escolar en els
diferents nivells i modalitats educatives?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Govern de continuar participant en el
programa "Escuelas Viajeras"? En cas afirmatiu, quants d'alumnes
hi participarien i quina dotació pressupostària es dedicaria a aquesta
finalitat?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa realitzar el Govern en matèria
de centres de vacances escolars i centres d'educació ambiental?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern incrementar la quantia de les beques de
menjador i ajudes al transport?

Quines actuacions realitzarà per incrementar la seguretat
en el transport escolar?

Quines actuacions durà a terme per millorar els
menjadors escolars, incrementar el control higiènic i sanitari,
millorar la supervisió dietètica dels menús i dotar de personal
auxiliar suficient aquest servei complementari de l'enseyament?

Palma, a 9 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ) 
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.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears presentar el
Pla Jove? Quins seran els seus objectius? Quin és l'equip redactor?
Serà el mateix que estava preparant l'anterior govern?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR) 
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.

Pensa aquest govern posar en marxa algun nou impost
o taxa al llarg d'aquesta legislatura?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS) 
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.

Pensa el Govern incrementar els tributs al llarg d'aquesta
legislatura? En cas afirmatiu, indicar quins.

Palma, a 14 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2595/99, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a autorització de la
tercera fase de la urbanització Sant Tomàs de Migjorn Gran de
Menorca. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de
22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2596/99, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traçat del
desviament de la carretera general Maó-Ciutadella. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2712/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament del centre
de Formació Empresarial. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2713/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a institut de Sant Llorenç i
Sant Agustí. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2714/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a licitació del
projecte de construcció de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 22 de setembre
del 1999).

 RGE núm. 2716/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris d'actuació
envers el golf de Cala d'Hort d'Eivissa i el golf de Can Guilló de
Pollença. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2717/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Calbet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions a
l'abocador de Formentera. (Mesa de 22 de setembre del 1999).
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 RGE núm. 2718/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Calbet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions a
l'abocador de Formentera. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2719/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ronda de
Santa Eulàlia i Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 22 de setembre
del 1999).

 RGE núm. 2720/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ronda de
Santa Eulàlia i Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 22 de setembre
del 1999).

 RGE núm. 2721/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
d'ampliació de la carretera Eivissa-Sant Josep. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2722/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de
la Conselleria de Medi Ambient en els torrents. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2723/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de
la Conselleria de Medi Ambient en els torrents. (Mesa de 22 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2724/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal•lació d'un
parquet de caoba tropical al despatx del vicepresident del Govern
de les Illes Balears. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears frenar l'autorització
de la tercera fase de la urbanització Sant Tomàs-Es Migjorn Gran
de Menorca?

Palma, a 13 de setembre del 1999.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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.

Té decidit ja el traçat del desviament de la carretera
general Maó-Ciutadella en el seu pas per Ferreries?

Palma, a 13 de setembre del 1999.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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.

Per quins motius pensa el Govern de les Illes Balears
tancar el centre de Formació Empresarial (CEFEM)?

Palma, a 20 de setembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan es pensen iniciar les obres de l'institut de Sant
Llorenç i Sant Agustí d'Eivissa?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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.

Quan pensa licitar el Govern, juntament amb l'Insalud, el
projecte de construcció de l'Hospital d'Inca, tal i com recull el
protocol signat amb el Ministeri de Sanitat el 8 d'octubre del 1998?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria de Medi Ambient aplicar els
mateixos criteris respecte de la posada en funcionament del camp
de golf de Can Guilló de Pollença i del camp de golf de Cala d'Hort
d'Eivissa?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En cas que hi hagués modificacions al projecte
d'abocador de Formentera, quan es preveu fer-les?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Marí i Calbet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines modificacions hi haurà al projecte d'abocador de
Formentera?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Marí i Calbet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan es pensen dur a terme les rondes de Santa Eulàlia
i Sant Antoni de Portmany d'Eivissa?

Palma, a 17 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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 Ple.

Quines modificacions hi haurà a les rondes de Santa
Eulàlia i Sant Antoni de Portmany d'Eivissa?

Palma, a 17 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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 Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears iniciar les obres
de l'ampliació de la carretera Eivissa-Sant Josep?

Palma, a 17 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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.

Quins torrents ha visitat la consellera de Medi Ambient
des de la seva presa de possessió?

Palma, a 13 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.

Quines actuacions d'emergència s'han efectuat als torrents
de les Illes Balears?

Palma, a 13 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el motiu d'austeritat econòmica que ha fet que el
senyor vicepresident del Govern de les Illes Balears s'hagi vist en
la necessitat imperiosa d'instal•lar parquet de caoba tropical en el
rebedor del seu despatx i quin n'ha estat el cost?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2711/99, de l'Hble. Sr. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre de dia d'atenció a malalts d'Alzheimer, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quan pensa posar en marxa el centre de dia d'atenció a
malalts d'Alzheimer que el govern anterior tenia previst al mòdul
situat al voltant de la residència de la Bonanova?

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa estaràs i Ferragut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2586/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació del Pla director sectorial d'equipaments
comercials de Balears. (Mesa de 22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2588/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de la Fundació tutelar de les Illes Balears. (Mesa
de 22 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2610/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació de violència i destrucció a Timor Oriental. (Mesa
de 22 de setembre del 1999).

Palma, a 22 de setembre del 19999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius.

El Pla director sectorial d'equipaments comercials de les
Illes Balears, aprovat mitjançant el Decret 217/1996, de 12 de
desembre (BOCAIB núm. 9, de 21.01.97), constitueix una norma
fonamental per afrontar el problema de l'ordenació espacial
comercial, tenint en consideració la gran repercussió social,
econòmica i territorial que la distribució comercial té a l'hora de
configurar l'equilibri necessari d'infrastructures, equipaments i
serveis de les Illes Balears.

La funció bàsica que el comerç desenvolupa en el devenir
del fet urbà, ja sigui com a focus d'animació i desenvolupament, en
quant a element estructurador de l'espai físic, ja com a generador de
nombrosos i greus problemes, fan que aspectes tals com la
localització idònia, l'adequada dimensió superficial, o la seva
integració a l'entorn, en la mesura en què incideix sobre el teixit
urbà, estableixen una estreta relació entre l'activitat comercial i
l'urbanisme.

Per això, el Pla director sectorial d'equipaments
comercials de les Illes Balears ha estat una norma bàsica i
fonamental per propiciar el desenvolupament equilibrat de l'activitat
comercial de les Balears, respectant el principi d'autonomia
municipal, propiciant durant aquests darrers anys una recuperació
del comerç del centre de les poblacions i evitant la proliferació de
grans superfícies en la perifèria.

L'actual tendència del sector de la distribució, en el qual
la concentració d'empreses de grans dimensions posa en perill
l'existència d'una oferta àmplia i diversificada, que asseguri el joc
de la lliure competència, la supervivència del teixit comercial
tradicional i la concentració de l'activitat en el centre de les
poblacions com a element fonamental per assegurar el
desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears, fa necessari
adaptar la previsió establerta en la disposició transitòria primera del
Pla director sectorial d'equipaments comercials de les Illes Balears,
en el sentit d'ampliar el termini, durant cinc anys més, en què no es
concediran autoritzacions per a la construcció o obertures
d'establiments tipus grans superfícies, amb l'excepció de la categoria
de "grans superfícies especialitzades", amb la finalitat de permetre
l'afiançament i l'equilibri del sector, així com adequar la definició
de gran superfície de l'article 4 al criteri de població/superfície de
venda que constitueix una constant en ordenaments jurídics del
nostre entorn.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits oportuns per modificar el Pla
director sectorial d'equipaments comercials de Balears, en els
termes següents:

Article 4.

1. S'entén per gran superfície qualsevol establiment dedicat a
comerç les superfícies del qual siguin les següents:



BOPIB núm.11 - 23 de setembre del 1999 99

a) En municipis la població de fet dels quals sigui inferior a 20.000
habitants, els establiments que tenguin una superfície de venda al
públic superior als 750 m2, o la superfície edificada dels quals
sigui superior als 1.250 m2.

b) En municipis la població de fet dels quals sigui superior a
20.000 habitants i inferior a 200.000, els establiments que tenguin
una superfície superior de venda al públic als 1.500 m2 o la
superfície edificada dels quals sigui superior a 1.750 m2.

c) En municipis amb una població de fet de més de 200.000
habitants, els establiments que tenguin una superfície de venda al
públic superior a 2.500 m2, o la superfície dels quals sigui
superior a 3.500 m2.

Disposició transitòria primera.

Fins el 22 de gener de l'any 2007, no es concedirà cap
autorització prèvia per a la construcció o l'obertura d'establiments
tipus grans superfícies, amb excepció de la categoria de "grans
superfícies especialitzades".

Palma, a 14 de setembre del 1999.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius.

La incapacitació de persones adultes no ha estat fins
dates molt recents una activitat de transcendència social, era sens
dubte, el mecanisme de protecció en determinats casos puntuals.

Des de finals de la dècada dels vuitanta, especialment
iniciada la present, les ocasions en què s'ha necessitat ajuda
institucional s'han multiplicat, atès que no s'han trobat amb la
finalitat que seria desitjable persones disposades a assumir les
funcions i per tant les responsabilitats de protecció jurídica i social
que l'exercici de la tutela d'una persona exigeix.

Algunes administracions públiques se senten obligades
a prendre decisions i començar a assumir responsabilitats. La
situació a Balears demanda respostes, ja que la necessitat de donar
cobertura i suport tutelar a un important nombre de casos ja ha
adoptat la forma de demanda, tant dels familiars o de les persones
coneixedores dels diferents casos com molt especialment dels
professionals que treballen amb les persones discapacitades.

On el problema és més gran és en els col•lectius de
majors demenciats i molt especialment en el dels malalts mentals.

És per això i perquè es necessita una urgent i ràpida
resposta, que el Grup Parlamentari Popular presenta la proposició
no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear en el termini d'un mes la Fundació tutelar de les
Illes Balears amb extensions a les tres illes i participació d'altres
administracions, perquè serveixi com a instrument d'exercici de la
tutela de quantes persones legalment incapacitades no disposin
d'altres familiars o propers que puguin exercir aquesta assistència.

Palma, a 6 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José M. González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius.

Atesa la greu i alarmant situació de violència i destrucció
que es viu a Timor Oriental, i la clara i patent vulneració dels drets
humans més fonamentals de la qual són víctimes milers de persones,
algunes d'elles espanyoles, el Grup Parlamentari Popular presenta
la proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears:

1. Expressa la seva condemna més enèrgica a la brutal violència i
clara vulneració dels drets humans a Timor Oriental.

2. Insta el Govern de l'Estat perquè, mitjançant els seus
representants als organismes internacionals, exigeixi l'adopció de
mesures ràpides i urgents per tal de posar fi a aquesta crisi i per a la
defensa i protecció dels drets humans.

3. Insta el Govern de l'Estat i al Govern de les Illes Balears a
col•laborar amb les entitats i els organismes competents a prestar
ajuda humanitària per a les persones refugiades i a la reconstrucció
del país."

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José M. González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2589/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla sociosanitari de les Illes Balears, amb qualificació de
tramitació davant comissió (Mesa de 22 de setembre del 1999).

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius.

L'atenció sociosanitària configura un nou model
d'atenció, amb entitat pròpia dirigit a les persones que de forma
simultània presenten necessitats socials i sanitàries. Aquestes
persones incloses en diferents col•lectius (persones grans amb
malalties cròniques i degeneratives, drogaaddicció, sida,
disminuïts psíquics profunds, ...) reben actualment o bé una
atenció exclusivament social o una atenció exclusivament
sanitària, o bé ambdues, que tot i poder ser coordinades i
seqüenciades no són satisfactòriament resolutives i malgrat el
treball i la dedicació dels professionals i l'alt cost que poden
significar.

Per això es fa necessària la creació d'un nou espai
d'intervenció social i sanitari per atendre un nou col•lectiu cada
cop més gran de població, ordenant l'atenció social i sanitària,
constituint tres xarxes d'atenció que degudament coordinades entre
si ordenen tot l'àmbit de cobertura (xarxa sanitària exclusiva,
xarxa social exclusiva, xarxa sociosanitària). Aquest model
conduirà a l'agilitació dels circuits d'atenció i a l'abaratiment dels
costs de l'atenció global.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini màxim de sis mesos el Pla
sociosanitari de les Illes Balears que haurà d'incloure, entre
d'altres:

* Un estudi de les necessitats específiques dels diferents
col•lectius.
* La priorització per a l'any 2000 de les actuacions considerades
de caràcter urgent amb la dotació pressupostària adient.
* Els objectius del pla.
* La creació dels mòduls d'actuació sociosanitària.

Palma, a 6 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José M. González i Ortea.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a diputats suplents a la Diputació Permanent del

Parlament de les Illes Balears, per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de setembre del 1999, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 2690/99, presentat pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, mitjançant el qual comunica que els diputats
suplents a la Diputació Permanent seran l'Hble. Sr. Cecili Buele i
Ramis i l'Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a nomenament de personal eventual del Parlament

de les Illes Balears.

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual, adscrites al
servei dels grups parlamentaris i dels membres de la Mesa de la
Cambra.

B. Per part del Grup Parlamentari Popular, es proposa el
nomenament de la Sra. María José Todó i Pla com a personal
eventual adscrita al servei del secretari segon de la Cambra,
mitjançant l'escrit de data 15 de setembre del 1999, RGE núm.
2602/99, de 16 de setembre del 1999.

C. La Mesa de la Cambra a la sessió celebrada dia 22 de setembre
del 1999 aprovà la creació de la plaça d'administratiu al servei del
secretari segon amb caràcter de personal eventual i la dotació
pressupostària corresponent.

Informada la Mesa a la reunió de dia 22 de setembre del
1999, en ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de l'Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i a l'article 9.3 de la Llei
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

RESOLC:

1. Nomenar la Sra. María José Todó i Pla, amb DNI núm.
40.906.215, personal eventual amb categoria administrativa i
retribucions assimilades a les d'un funcionari del cos d'administratius
(grup C i nivell 19), i adscriure-la al servei del secretari segon, amb
efectes econòmic i administratius des del dia indicat a l'acta de presa
de possessió d'aquesta plaça.
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2. Ordenar la publicació de la resolució present al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 22 de setembre del 1999.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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