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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

   1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE   MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 2 de novembre del
1999, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 3390/99,
relativa a política de transport aeri interinsular, amb l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 3609/99,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a la creació, de manera immediata i urgent, d’una
comissió mixta entre el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes
Balears, amb representació dels consells insulars, prevista per
l’aplicació del Reglament europeu 2408/92, de 23 de juliol del
1992, que regula les declaracions d’obligacions de servei públic
per trànsit aeri entre les illes, i recollida a l’article 103 de la Llei
d’acompanyament dels Pressupost General de l’Estat per al 1998,
per tal d’aconseguir l’acord del Consell de Ministres per a la
declaració d’obligacions de servei públic en les rutes aèries entre
les Illes Balears i entre aquestes i la península, el que implica
decidir per part de les institucions públiques:

* L’elaboració i aprovació de les programacions, horaris,
freqüències mínimes, capacitat i tarifes màximes de les rutes
aèries entre les Illes Balears, així com les rutes d’enllaç de les illes
amb la península.

* Obligació d’establir a les rutes declarades amb obligació de
servei públic: tarifes reduïdes respecte a les tarifes màximes per
a joves menors de 22 anys, majors de 60 anys, equips federats
d’esportistes, famílies nombroses, estudiants i malalts desplaçats
al seu hospital de referència.

* Fixar una capacitat mínima de 110 seients a les franges de
primera i darrera hora a l’hivern i de primera i dues darreres hores
a l’estiu, mitjançant la utilització de reactors de tamany adequat.”

Seu del Parlament, 3 de novembre del 1999.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 26 d'octubre del
1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2864/99, relativa a la Llei Helms-Burton, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig

contra l'aplicació de la Llei Helms-Burton en allò que representa un
agreujament de les condicions de vida de la població cubana, que
ultrapassa els límits territorials dels Estats Units i afecta els legítims
interessos de les Illes Balears a Cuba i als Estats Units.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol i a la comissió europea a prendre les mesures
diplomàtiques i judicials necessàries per tal d'evitar l'aplicació de
l'esmentada llei i expressa el seu suport a les accions ja iniciades en
aquest sentit".

Seu del Parlament, 27 d'octubre del 1999.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 2 de novembre del
1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3032/99, relativa a l'hospital d'Inca, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
que la inversió que representa el nou hospital d’Inca sigui coberta
totalment per l’INSALUD, únic responsable de la construcció,
posada en marxa i manteniment d’aquest tipus d’equipament
sanitaris, tenint en compte que la proposta dels ajuntaments de la
comarca va ser assumida pel cap territorial de l’INSALUD, evitant
la discriminació existent a l’actualitat respecte d’altres territoris
sobre aquesta matèria.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
l’inici immediat dels projectes i tasques necessaris per dur endavant
la construcció d’un hospital comarcal a Inca, dotant els pressuposts
de l’any 2000 de les partides corresponents a aquest fi.

3.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern de les Illes
Balears que, en cap cas, la renegociació del protocol d’intencions no
impliqui un retard en les obres del nou hospital.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar que la titularitat i gestió de l’hospital d’Inca
sigui pública, per garantir l’accés universal, gratuït i amb igualtat de
drets de tots els ciutadans.".

Seu del Parlament, 3 de novembre del 1999.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Interpel•lació RGE núm. 2761/99,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a concerts educatius.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Manuel
Jaén i Palacios.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cecili Buele i
Ramis del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sr. Andreu crespí
i Plaza del G.P. Socialista.

Intervingué en torn de rèplica l'Hble. Sr. Manuel Jaén i
Palacios.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 de novembre de 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3308/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions del nou delegat territorial
d'Educació de Menorca. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura .

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3069/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament dels forns d'incineració a Son Reus.
(BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3077/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció d'un conservatori de música de grau
mitjà. (BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura
.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3078/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció de camps de golf a Ciutadella en
relació amb la millora de la qualitat turística a Menorca. (BOPIB 15
de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3306/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de residus. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del
1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2905/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a persones contractades per l'Ibatur
a la recent convocatòria dels passats dies 18 i 19 de setembre.
(BOPIB 14 de 8 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3312/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obligacions econòmiques a la Fundació
Turística i Cultural Illes Balears. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del
1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2907/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcions dels consellers sense cartera. (BOPIB
14 de 8 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3070/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació especial d'excedència per als funcionaris
interins. (BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3285/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transferències de turisme al Consell Insular de
Mallorca. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3309/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre de dia per a gent gran a Inca. (BOPIB 17
de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3310/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aplicació de forma experimental de l'ecotaxa a
Menorca. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3513/99, de
l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació del Pla de carreteres.
(BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3514/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protecció dels jaciments
arqueològics afectats per l'execució del tercer carril de la ronda del
port de Maó. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3540/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan A. Ramonell i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tracte que rebran els municipis de les Illes
Balears. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3515/99, de
l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a enderrocaments d'edificacions per tal de
continuar amb l'esponjament. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3539/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retard en l'adjudicació de places de professorat.
(BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2908/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consellers sense cartera. (BOPIB 14 de 8
d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3313/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'esquerra Unida i Ecologista, relativa a fundació turística i
cultural Illes Balears. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3523/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a promoció de l'agricultura integrada i l'agricultura
ecològica a les Illes. (BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Ecopnomia,
Agricultura, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3072/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manifestacions del president de la Federació
agrícola i ramadera balear. (BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3283/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a revisió del pacte d'estabilitat del
personal docent. (BOPIB 16 de 22 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3509/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viabilitat del projecte d'energia eòlica a Menorca.
(BOPIB 17 de 28 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

26 d'octubre del 1999, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2901/99 del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de
l'oficina d'ajudes a les víctimes del delicte d'Inca i de Manacor.
(BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

2 de novembre del 1999, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2902/99 del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació del
professorat: Pla integral. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a no presa en consideració de la Proposició de

llei RGE núm. 2590/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 d'octubre del 1999, no es prengué en consideració per 25
vots a favor, 28 en contra i cap abstenció, la proposició de llei de
referència, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
Llei de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
publicada al BOPIB núm. 11, de 23 de setembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 2916/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de novembre del 1999, es retirà la pregunta de referència,
mitjançant l'escrit RGE núm. 3612/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gratuïtat dels serveis no prestats a l'illa de Formentera (publicada
al BOPIB núm. 14, de 8 d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a declaració institucional acordada en la sessió

plenària de dia 2 de novembre del 1999.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 2 de novembre del 1999, s'acordà la declaració institucional
que es transcriu a continuació:

"L’article 3 de la Declaració Universal dels Drets
Humans, l’article 6è del Pacte Internacionals de Drets Civils i
Polítics, i els articles 6 i 37 a) de la Convenció sobre el Dret del
Nin, afirmen el dret de tots els individus a la vida.

Cinquanta anys després de l’aprovació de la Declaració
Universal dels Drets Humans, la tendència cap a l’abolició
mundial de la pena de mort és inequívoca: actualment, més de la
meitat dels països del món són abolicionistes en el dret o en la
pràctica i el nombre continua augmentant.

L’abolició de la pena de mort contribueix a realçar la
dignitat humana i el desenvolupament progressiu dels Drets
Humans, però, malgrat això encara es continuen executant penes
capitals a diverses parts del món.

La Unió Europea aprovà en el si de la Comissió de Drets
Humans de Ginebra, el 28 d’abril del present any, la Resolució
1999/61, que demana a tots els estats que encara mantenen la pena
de mort, que suspenguin les execucions de cara a la seva abolició
definitiva, a més d’instar-los a complir les obligacions contretes en
virtut del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, així com
a limitar progressivament el nombre de delictes pels quals es pot
imposar la pena de mort.

Fruit de l’aprovació per primera vegada d’aquesta
resolució serà la proposta de la Unió Europea a l’Assemblea
General de les Nacions Unides el proper desembre, de paralitzar
l’aplicació de la pena capital en el món.

Avui la Cort Suprema de Florida es reuneix per a la vista
del cas 90.952: “Joaquín José Martínez contra el Estado de Florida”.
Joaquín José Martínez fou acusat per la comissió dels assassinats,
i condemnat a mort, en un judici sense les degudes garanties.

Per això:

1.- El Parlament de les Illes Balears empara i fa seva la Resolució
1999/61, aprovada el 25 d’abril de 1999 per la Comissió de Drets
Humans de les Nacions Unides, i en conseqüència advoca per la
supressió de les execucions de les sentències de mort i per la
moratòria universal d’aquestes, emparant tota iniciativa en aquest
sentit de la Unió Europea davant els organismes internacionals.

2.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita de les cambres
legislatives dels parlaments estatals que pertanyen a la Unió
Europea, i en general a les de tots els països democràtics, que es
sumin a l’acord de la Resolució 1999/61 de la Comissió de Drets
Humans de les Nacions Unides.

3.- El Parlament de les Illes Balears fa seva la Resolució del
Parlament Europeu, de desembre de 1998, a favor del ciutadà
espanyol Joaquín José Martínez i sol•licita la revocació de la
sentència i la celebració d’un nou judici.

4.- El Parlament de les Illes Balears es reitera en el seu acord
expressat el la legislatura anterior sobre aquesta qüestió."

Seu del Parlament, a 3 de novembre del 1999.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3095/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de l'adjudicació de places al personal docent.
(BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3096/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al problema de les renúncies dels professors provinents
d'altres comunitats autònomes. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de
1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de les preguntes RGE núm. 3097/99,

3098/99, 3099/99 i 3100/99.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, restaren
ajornades les preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per
patrocinar algun club esportiu d'Eivissa o de Formentera, a
actuacions de l'escola balear de l'Esport, a creació de noves escoles
superiors de l'Ebe amb seu a Menorca o a les Pitiüses i a delegació
a Menorca i a les Pitiüses de l'Ebe, respectivament, (publicades al
BOPIB núm. 15, de 15 d'octubre d'enguany) a causa de la
impossibilitat d'assistència d'un membre del Govern per tal de
contestar-les.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de novembre del 1999, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 3719/99, de l'Institut Balear de la Dona.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 9 de desembre,
a les 14 hores.

Palma, a 17 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías Coll, secretari del Consell de Govern de
les Illes Balears,

CERTIFIC: Que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió de 5 de novembre del 1999, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

Aprovació del Projecte de llei de l'Institut Balear de la
Dona.

A proposta del conseller de Treball i Benestar Social, el
Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei de creació de l'Institut Balear
de la Dona.

Segon.- Trametre aquest acord al Parlament de les Illes Balears als
efectes pertinents."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.



348 BOPIB núm.21 - 19 de novembre del 1999

President, que firm i segell a Palma, a dia 5 de novembre del
1999.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A) 

PROJECTE DE LLEI DE L’INSTITUT 
BALEAR DE LA DONA

Exposició de motius

La igualtat com a dret bàsic gaudeix d’un ampli
patrocini constitucional. Així, l’article 1.1  la propugna com a
valor superior de l’ordenament jurídic; a l’article 9.2 es formula
mandat exprés als poders públics perquè la facin efectiva i a
l’article 14, pel principi d’igualtat davant la Llei, es proscriu
qualsevol discriminació per raó de sexe. D’altra banda, l’Estatut
d’autonomia, a l'article 9, ordena a les institucions públiques
promoure la llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés
socioeconòmic entre els ciutadans de les Illes Balears i, a l'article
10.14, atribueix a la comunitat autònoma la competència exclusiva
sobre acció i benestar social, i desenvolupament comunitari i
integració.

Això significa que el dret fonamental a la igualtat no pot
ni ha de ser concebut únicament com un dret subjectiu, sinó que,
a més, presenta una dimensió objectiva que el transforma en un
component estructural bàsic que ha d’informar l’ordenament
jurídic sencer. Per aquest motiu, els poders públics estan obligats,
en l’àmbit de les funcions i competències respectives, a
aconseguir que la implantació i el gaudi d’aquest dret fonamental
siguin reals i efectius, en qualsevol sector de l’ordenament en què
sigui afectat. Per tant, dins del marc d'aquells preceptes
constitucionals merament declaratius, la realitat del nostre temps
reclama una tasca activa de les administracions públiques i, també,
una implicació adequada de la comunitat balear per superar el
dèficit democràtic que comporta la desigualtat entre homes i dones
a les Illes Balears.

La certesa que les societats més avançades socialment
i culturalment són aquelles on les dones han assolit les majors
quotes de representativitat, participació i autonomia personal; la
necessitat imperiosa d'implicar la ciutadania en la superació i
l'eliminació d'hàbits, costums, tradicions i estructures socials més
propis d'èpoques passades que de l'actual, així com la constatació
que, en el pla estrictament jurídic, la igualtat veta la discriminació
però no prohibeix la diferenciació, són les raons fonamentals que
impulsen el Parlament a l'adopció de mesures que possibilitin la
igualtat real entre dona i home en tots els àmbits.

Fidel a aquest propòsit, aquesta Llei crea un organisme
autònom que es denominarà Institut Balear de la Dona, i preveu,

al llarg del seu articulat, no tant sols la creació d'aquest Institut, sinó
l'afirmació de les seves finalitats i de les funcions que
desenvoluparà.

Els òrgans de govern de l'Institut Balear de la Dona seran
la seva direcció i el Consell Rector, òrgan col•legiat en el qual hi
haurà representats els consells insulars, l'Administració de la
comunitat autònoma i les associacions de dones; tot això, amb
l'objectiu d'afavorir la implicació i la participació de la totalitat de
les institucions representades i de l'associacionisme femení. Per
acabar, aquesta Llei recull normes que fan referència al patrimoni,
al personal i al règim pressupostari de l'Institut. Tot això serà
desplegat oportunament mitjançant les disposicions reglamentàries
que en dicti el Govern de les Illes Balears.

Article 1. Naturalesa i règim jurídic

1.- Es crea l’Institut Balear de la Dona com a entitat autònoma de
caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar, adscrit a la conselleria amb competències en
matèria de benestar social, de conformitat amb el que disposa
l’article 1.a) de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes
i empreses vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2.- L’Institut Balear de la Dona es regirà pel que disposa aquesta
Llei, les normes que la despleguin i la resta de disposicions que li
siguin d’aplicació.

Article 2. Fins

El fi essencial de l’Institut és l’eliminació efectiva de totes
les formes de discriminació de la dona a les Illes Balears i la
consecució de la igualtat real de l’home i de la dona en tots els
àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social d’aquesta
comunitat.

Article 3. Funcions

Són funcions de l'Institut Balear de la Dona:

a).- Elaborar directrius destinades a aconseguir els fins
proposats i impulsar que els distints poders públics de la comunitat
autònoma els apliquin  (plans per a la igualtat).

b).- Estudiar la situació de la dona en la vida política,
econòmica, cultural i social a les Illes Balears, i promoure
especialment els estudis que serveixin de base per elaborar
polítiques d’igualtat.

c).- Realitzar el seguiment de la legislació vigent i la seva
aplicació i, si és procedent, elaborar les propostes de reformes
legislatives dirigides a eliminar els obstacles que dificultin o
impedeixin la igualtat real entre ambdós sexes. 

d).- Emetre informes i dictàmens en el curs d’elaboració
de disposicions legals generals que, afectant la dona, promoguin el
Govern de les Illes Balears, el Parlament i els consells insulars.

e).- Impulsar les mesures de coordinació necessària entre
els programes d’actuació, que incideixin en la situació de la dona,
que despleguin els diversos poders públics de la comunitat
autònoma.

f).- Promoure i proposar a les administracions públiques
de les Illes  Balears, en l’àmbit de les seves competències,
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l’execució de projectes i l’impuls de mesures, amb la participació
de totes les instàncies implicades, relatives a:

Una educació no sexista.
Incorporació de la dona al món laboral sense cap mena

de discriminació.
La salut de la dona.
La participació de la dona en la vida pública.
La protecció jurídica i social de la dona.
El tractament de la dona en els mitjans de comunicació

i en la publicitat.

g).- Assessorar els distints departaments del Govern de
les Illes Balears i col•laborar-hi per aconseguir els fins proposats
i, en particular, instar els  consells insulars i els ajuntaments i
proposar-los activitats complementàries a les de l’Institut d’acord
amb el que disposa aquesta Llei.

h).- Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis
a favor de la dona, preferentment els dirigits a aquelles que tinguin
especial necessitat d’ajut. 

i).- Realitzar campanyes de sensibilització, promoció i
difusió, per tal d’informar la ciutadania sobre els problemes de la
dona. A través de l’Institut podran canalitzar-se les denúncies
formulades en casos de discriminació per raó de sexe.

j).- Establir relacions i formes de participació amb ens
i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la
consecució dels fins de l’Institut, així com amb institucions o
organismes anàlegs d’altres comunitats autònomes, de l’Estat i de
la comunitat internacional.

k).- Qualsevol altra funció que, relacionada amb els seus
fins, se li pugui encomanar.

Article 4. Pla d’actuació, informe i memòria anual

1.- L’Institut presentarà al Govern de les Illes Balears, per
aprovar-lo a l’inici de cada legislatura, un pla de mesures dirigides
a eliminar el que impedeixi o dificulti la igualtat real entre ambdós
sexes, per aplicar-lo en l’àmbit de la comunitat autònoma.

2.- També, dins el primer trimestre de cada any natural, l’Institut
presentarà al Govern de les Illes Balears un informe sobre la
situació de la dona a Balears i una memòria sobre l’actuació dels
poders públics en aquest àmbit, on es farà referència al grau
d’acompliment dels objectius del pla esmentat.

3.- Tant el pla com l’informe i la memòria es trametran al
Parlament de les Illes Balears així com als consells insulars i
ajuntaments de la comunitat autònoma.

Article 5. Òrgans de l’Institut

L'Institut Balear de la Dona es regeix pels òrgans
següents:

a) El Consell Rector
b) La Direcció de l’Institut
c) Altres òrgans que puguin ser establerts pel decret que

desplegui aquesta Llei.

Article 6. Membres del Consell Rector

1.- El Consell Rector és l’òrgan col•legiat de govern i de direcció de
l’Institut.

2.- El Consell Rector actuarà en Ple i en Comissió Permanent. La
seva composició, funcions i règim de funcionament es determinaran
reglamentàriament.

3.- El Consell Rector ajustarà el seu funcionament i el règim
d’adopció d’acords a allò que disposa  el capítol II del títol II de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 7. Direcció de l’Institut

1.- La Direcció de l’Institut assumeix la gestió i la direcció de
l’entitat amb subjecció a les directrius i acords emanats del Consell
Rector i de la seva Presidència.

2.- El nomenament i el cessament en el càrrec es farà per decret del
Consell de Govern, a proposta del titular de la conselleria amb
competències en matèria de benestar social, i tindrà la consideració
d'alt càrrec.

Article 8. Patrimoni

El règim patrimonial estarà subjecte al que disposen la
Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i aquelles altres disposicions que, per raó de la matèria, hi siguin
d’aplicació.

Article 9. Personal

El personal de l’Institut estarà integrat pel personal de
l’Administració de les Illes Balears que hi sigui adscrit i pel
personal de nou ingrés que s’hi incorpori d’acord amb la normativa
vigent.

Article 10. Fons de finançament

L'Institut Balear de la Dona disposa per a l'exercici de les
seves funcions dels recursos econòmics següents:

1.- Els assignats amb càrrec als pressuposts de la comunitat
autònoma.

2.- Les subvencions i aportacions voluntàries d'entitats i particulars.

3.- Els béns i drets que constitueixen el seu patrimoni, així com els
possibles rendiments.

4.- Els beneficis que, si n'és el cas, s'obtinguin de l'activitat pròpia
del servei.

5.- Qualssevol altres recursos que li puguin ser atribuïts legalment.
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Article 11. Pressupost

1.- El sistema pressupostari de l’Institut es regularà per la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per les
lleis de pressuposts generals de cada exercici.

2.- El pressupost de l’Institut s’inclourà dins els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de manera
diferenciada com a secció pressupostària.

Disposició transitòria

1.- En el termini de tres mesos des que comenci a vigir aquesta
Llei, el Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures
organitzatives i executives per a la constitució dels òrgans rectors
i l'inici del funcionament de l'Institut Balear de la Dona.

2.- Mentrestant no s’iniciï el funcionament de l’Institut Balear de
la Dona, la Comissió Interdepartamental de la Dona continuarà
exercint les seves funcions corresponents.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries per al desplegament i l'aplicació
d’aquesta Llei.

Disposició final segona

Es faculta el Govern de les Illes Balears per a l'adopció
de les mesures adients per a la supressió de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, així com per determinar-ne els
recursos materials i personals que s'hagin d'integrar en l'Institut
Balear de la Dona.

Disposició final tercera

La Conselleria d’Hisenda, Pressuposts, Energia i
Innovació Tecnològica realitzarà les modificacions
pressupostàries necessàries per habilitar els crèdits necessaris per
a l’acompliment del que preveu aquesta Llei.

Disposició final quarta

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

Palma, 5 de novembre de 1999
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske Fiol.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de novembre del 1999, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 3720/99, del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 9 de desembre, a les 14 hores.

Palma, a 17 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías Coll, secretari del Consell de Govern de
les Illes Balears,

CERTIFIC: Que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió de 5 de novembre del 1999, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

Aprovació del Projecte de llei del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Educació i Cultura, el Consell
de Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

Segon.- Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el projecte de llei del
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 5 de novembre del 1999.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

B) 
PROJECTE DE LLEI DEL CONSELL SOCIAL DE LA

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

La Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma
universitària, manifesta que la Universitat constitueix un autèntic
servei públic per a tota la comunitat on és situada, i no un patrimoni
exclusiu dels membres que integren la comunitat universitària.

Així doncs, l’activitat universitària té un paper fonamental
en la vertebració d’un país, des del punt de vista de l’enfortiment
dels valors col•lectius i del progrés social, econòmic, professional,
cultural i científic. És per això que els poders públics, la universitat
i la societat en general han de compartir esforços i responsabilitzar-
se per aconseguir la màxima qualitat i la màxima eficàcia en la
prestació dels serveis universitaris.

En aquesta mateixa perspectiva, la Llei 5/1985, de 21 de
març, del Consell Social d’Universitats, en l’exposició de motius
reitera aquesta idea de servei públic i posa èmfasi en el fet que sigui
el Consell Social el canal per satisfer les necessitats educatives,
científiques, culturals i professionals de la societat. Per tant, la
major legitimitat dels consells socials se situa en el suport i en
l’aproximació a la societat, es fa ressò de les peticions de la societat,
amb tot el que aquest fet significa, i fa de pont i d’equilibri entre les
prioritats acadèmiques i les socials.
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D’aquí que el Consell Social es configura com un òrgan
clau de l’estructura universitària en la mesura que la seva funció
és la de servir d’instrument per garantir la participació de les
diverses forces socials en el seu govern, en el procés de definició
del model que en cada època històrica sigui més adient i en la
resolució de les mancances i necessitats de tot tipus que la
Universitat pugui tenir. Encara que la Llei orgànica de reforma
universitària estableix el marc per a la renovació de la vida
acadèmica, correspon a les universitats mateixes impulsar i
realitzar les accions transformadores que siguin necessàries per
poder complir amb eficàcia els seus objectius.

Al mateix temps, amb aquesta Llei es procura que el
Consell Social esdevingui l’instrument adequat perquè
s’aconsegueixi el que la societat de les illes Balears demana a la
seva universitat: d’una part, aconseguir que assoleixi el
desenvolupament científic i tecnològic, i, de l’altra, que sigui un
instrument de participació en l’extensió de la cultura i la ciència
al conjunt de la comunitat. Així mateix, amb aquesta Llei es vol
que la Universitat de les Illes Balears contribueixi al fet que la
societat de les Balears pugui assolir els màxims nivells de
resposta, qualitat i exigència en els àmbits del benestar social, de
la protecció del medi ambient i els recursos naturals, de la defensa
i la normalització de la llengua catalana, de la conservació i
actualització de la cultura i de les iniciatives econòmiques i socials
orientades a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Amb tot, i malgrat el que s’ha plantejat sobre el paper
del Consell Social, aquesta Llei es fonamenta en l’escrupolós
respecte a l’autonomia universitària, com a dret fonamental
consagrat a la Constitució espanyola i ratificat pel Tribunal
Constitucional, amb totes les conseqüències que, d’aquesta
definició, se’n deriven.

Així doncs, la Llei pretén que el Consell Social es
consolidi com a instrument capaç d’establir la connexió de la
societat amb la UIB, de dur-ne a terme les funcions i de vetllar per
la qualitat dels serveis, l’eficàcia de la gestió administrativa,
l’avaluació, la planificació estratègica i el finançament de la UIB.

Per tot això, aquesta Llei s’emmarca en la competència
que la comunitat autònoma té del desenvolupament legislatiu i
l’execució de l’ensenyament, que preveu l’article 15 de l’Estatut
d’autonomia de les illes Balears, alhora que s’aprova d’acord  amb
el que disposa l’article 14 de la Llei orgànica 11/1983, de 25
d’agost, de reforma universitària, que atribueix a les comunitats
autònomes la futura regulació dels seus consells socials de les
universitats, mitjançant una llei aprovada per llurs assemblees
legislatives.

Capítol I. Naturalesa i funcions del Consell Social

Article 1

El Consell Social és l’òrgan col•legiat mitjançant el qual
la societat de les Illes Balears podrà participar i col•laborar en la
definició dels criteris i de les prioritats del plantejament estratègic
de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2

En el marc que s’estableix en la Llei orgànica de reforma
universitària, i sense perjudici de les competències assignades per
l’esmentada Llei i resta de disposicions legislatives a altres òrgans
de govern universitaris, corresponen al Consell Social de la UIB les
funcions següents:

A) Funcions de relació amb la societat

1. Promoure vincles de col•laboració mútua entre la Universitat i les
entitats socials representatives de les illes Balears.

2. Garantir la col•laboració entre la Universitat i la societat
mitjançant l’adequació de l’oferta d’estudis universitaris, l’impuls
de la investigació, la transferència dels seus resultats i la promoció
d’activitats culturals i científiques que difonguin la tasca acadèmica.

3. Impulsar les activitats que permetin un apropament dels
estudiants universitaris a les demandes laborals de les empreses, de
l’administració i de les institucions, per afavorir la inserció
professional dels titulats universitaris, i també per afavorir la seva
aportació activa en les propostes culturals i formatives que els
organismes esmentats puguin programar.

4. Promoure la realització d’estudis sobre la situació laboral dels
graduats universitaris, la demanda social dels nous ensenyaments i
llur possible revisió.

5. Promoure mecanismes de relació entre els antics alumnes de la
UIB.

6. Fomentar el desenvolupament de les manifestacions culturals,
artístiques i esportives que es produeixin en el si de la Universitat,
i assegurar-ne l’extensió al conjunt de la societat de les illes
Balears.

7. Promoure l’aplicació de principis i actituds de sostenibilitat
mediambiental a la mateixa Universitat, així com la seva extensió
al conjunt de l societat.

B) Funcions d’índole econòmica

1. Promoure la participació de la societat en tot el que es refereix al
finançament de la Universitat i contribuir a la captació de recursos
econòmics externs.

2. Proposar a les administracions amb competències sobre aquesta
qüestió les mesures que s’han d’adoptar amb relació a la política de
beques, ajudes i crèdits als estudiants, a fi de garantir que no se
n’exclogui cap per raons econòmiques, que tenguin en compte la
desigualtat que ocasiona la naturalesa territorial discontínua de la
comunitat autònoma i que respectin les modalitats d’exempció i
bonificació de pagaments de les taxes acadèmiques segons preveu
l’article 54.3 de la Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària.

3. Aprovar el pressupost anual de la Universitat, a proposta de la
seva Junta de Govern i, així mateix, conèixer-ne puntualment l’estat
d’execució.

4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, a
proposta de la Junta de Govern.

5. Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i
el rendiment dels seus serveis.
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6. Aprovar, a proposta de la Junta de Govern de la Universitat, la
programació i les despeses de caràcter plurianual de la universitat
i el seu finançament i fer-ne el seguiment.

7. Encarregar la realització d’auditories sobre el funcionament de
la Universitat i transmetre’n el resultat a la Sindicatura de
Comptes.

8. Aprovar els preus i les taxes dels títols no oficials i les possibles
exempcions i bonificacions i emetre informe de la modificació
dels preus públics dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció
de títols universitaris oficials, si ho sol•licita l’organisme
corresponent.

9. Acordar, si s’escau, les transferències de despeses corrents a
despeses de capital i, amb l’autorització prèvia del Govern de les
Illes Balears i del Parlament, les transferències de despeses de
capital a qualsevol altre capítol.

10. Assignar al professorat universitari, a proposta de la Junta de
Govern de la Universitat, amb caràcter individual, els conceptes
retributius addicionals, d’acord amb l’article 46.2 de la Llei
orgànica de reforma universitària, sobre la base d’exigències
docents i investigadores o de mèrits rellevants, i determinar, en el
marc de la normativa vigent, l’assignació de retribucions al
professorat que imparteix ensenyaments que no condueixen a
l’obtenció de títols universitaris oficials, cursos i seminaris.

C) Funcions relacionades amb l’activitat acadèmica

1. Proposar al Govern de les Illes Balears,  d’acord amb la Junta
de Govern de la Universitat, la creació i supressió de facultats,
escoles tècniques superiors, escoles universitàries i d’altres centres
universitaris, amb atenció especial a l’establiment a qualsevol de
les illes o localitat de la comunitat d’ofertes d’estudis superiors.
La proposta anirà motivada i documentada amb un conjunt de
dades de signe divers que calgui considerar per adoptar una
decisió adequadament fonamentada.

2. Proposar al Govern de les Illes Balears l’ampliació o reducció
dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials
que s’han d’impartir en els centres de la Universitat, d’acord amb
la Junta de Govern de la Universitat.

3. Proposar al Govern de les Illes Balears, amb l’informe previ del
Consell d’Universitats, l’establiment de convenis d’adscripció a
la Universitat d’instituts universitaris, d’institucions o de centres
d’investigació o creació artística de caràcter públic o privat,
d’acord amb la Junta de Govern de la Universitat.

4. Establir, sense perjudici de les competències del Consell
d’Universitats, les normes que regulen la permanència a la
Universitat dels estudiants que no superin les proves corresponents
en els terminis que es fixin, segons les característiques dels
estudis, d’acord amb la Junta de Govern.

5. Impulsar la supervisió i avaluació del rendiment i la qualitat de
la Universitat, especialment pel que fa a la docència, la
investigació i la gestió, d’acord amb les iniciatives de la Junta de
Govern de la Universitat i del Govern de les Illes Balears.

D) D’altres funcions

1. Ser escoltat en el nomenament del gerent de la Universitat.

2. Elaborar el seu propi pressupost, en el context del pressupost
general de la UIB.

3. Rebre informació sobre contractes, realitzats d’acord amb
l’article 11 de la Llei orgànica 11/1983, i convenis, aprovats per la
Junta de Govern de la Universitat i altres òrgans de govern de la
UIB.

4. A més de les funcions que li atribueix aquesta Llei, correspon al
Consell Social qualsevol altra funció que li atribueixen els estatuts
de la Universitat i la resta de l’ordenament jurídic vigent.

Capítol II. Composició del Consell Social

Article 3

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
estarà format per un total de trenta membres, d’acord amb la
composició següent:

1.- Dotze en representació de la Junta de Govern de la UIB, elegits
per aquesta d’entre els seus membres, entre els quals hi hauran de
figurar, necessàriament, els titulars del Rectorat, de la Secretaria
General i de la Gerència. En qualsevol cas, s’ha de garantir la
representació de tots els sectors de la comunitat universitària: el
professorat, els estudiants i el personal d’administració i serveis.

2.- Devuit membres per designació lliure de les institucions,
organismes i entitats representatius de la pluralitat d’interessos de
la societat de les illes Balears. El nombre de membres i la
representació que tendran són:

a) Tres membres designats pel Parlament de les Illes Balears.

b) Un membre designat pel Govern de les Illes Balears.

c) Dos membres designats per la conselleria competent en matèria
d’universitats.

d) Tres membres designats pels consells insulars. Un del de
Mallorca, un del de Menorca i un del d’Eivissa i Formentera.

e) Un membre designat per  l’Ajuntament de Palma.

f) Un membre designat per la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears.

g) Tres membres designats per les organitzacions sindicals que
hagin obtingut el major nombre de representants a les darreres
eleccions dins la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord
amb els resultats oficials i d’acord amb el que estableix la normativa
vigent; dels tres representants, un haurà de ser designat per
l’organització sindical més representativa en l’àmbit de
l’ensenyament.

h) Tres membres designats per les associacions empresarials més
representatives dins la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent; dels tres
representants, un haurà de ser designat per les organitzacions de les
petites i mitjanes empreses de les Illes Balears.

i) Un membre designat per les cambres oficials de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca i Eivissa i Formentera i de
Menorca.
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3.- Els representants prevists en els punts a), b), c), d), e) i f) de
l’apartat 2 hauran de ser persones de competència reconeguda en
algun dels àmbits de la vida social, cultural, artística, científica,
política o econòmica, i amb experiència en els camps de la
ciència, la tècnica, l’Administració pública o les activitats
professionals. Aquests representants hauran de ser designats tenint
en compte les especialitats científiques, tècniques, culturals,
artístiques i professionals en què s’exerceix la docència i la
recerca a la Universitat de les Illes Balears.

4.- Cap de les persones amb representació al Consell Social
d’acord amb l’article 3.2 no podrà ser membre de la comunitat
universitària, tret que es trobi en situació d’excedència voluntària
o de jubilació abans de la data de la seva designació.

5.- La condició de membre del Consell Social és incompatible, en
tot cas, amb l’exercici per a si o per a persona interposada, de
càrrecs directius en empreses o societats contractades per la
Universitat directa o indirectament en obres, serveis o
subministraments, i amb una participació en aquestes empreses
superior al deu per cent del capital social. Aquesta incompatibilitat
no afecta els contractes subscrits d’acord amb l’article 11 de la
Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària.

Article 4

1.- El nomenament dels membres del Consell Social de la
Universitat de Illes Balears que s’esmenten a l’article 3.2 es
realitza per acord del Govern de les Illes Balears, a proposta del
conseller competent en matèria d’universitats. Aquest
nomenament es farà mitjançant decret i es publicarà en el BOIB.

2.- El nomenament dels representants de la Junta de Govern de la
Universitat de les Illes Balears l’ha de publicar la UIB en el
BOIB.

Article 5

L’elecció i substitució dels membres del Consell Social
en representació de la Junta de Govern de la UIB i la durada dels
seus mandats, les determinaran els Estatuts de la Universitat de les
Illes Balears.

Article 6

1.- Els membres del Consell Social designats d’acord amb l’article
3.2 són nomenats per un període de quatre anys, renovable per un
període de durada igual.

2.- Els membres del Consell Social cessaran en les seves funcions
per alguna de les causes següents:

a) Per expiració del període de mandat.

b) Per la revocació de la representació que exerceixen.

c) Per renúncia expressa.

d) Per defunció o declaració d’incapacitat.

e) Per incompatibilitat sobrevinguda.

3.- En el supòsit que es produeixi una vacant abans d’acabar el
mandat, s’haurà de cobrir, en el termini màxim de tres mesos, pel
procediment que estableix aquesta Llei El nou membre s’entendrà
nomenat pel període de temps que resti del mandat corresponent
a l’anterior titular de la vacant.

4.- Els representants que es preveuen en els punts f), g), h) i i) de
l’apartat 2 de l’article 3 podran ser substituïts en qualsevol moment
per l’organització sindical, l’associació empresarial o les entitats
que els varen designar, sempre segons la normativa vigent. Quan,
d’acord amb la normativa vigent, es modifiqui la representativitat
a la qual fan referència els punts g) i h) de l’apartat 2 de l’article 3,
les organitzacions i associacions esmentades procediran a la
designació dels membres corresponents. En qualsevol cas, el nou
membre designat s’entendrà nomenat pel període de temps que resti
del mandat corresponent a l’anterior titular de la vacant.

5.- Expirat el període del mandat corresponent, els membres del
Consell Social seguiran en funcions fins a la presa de possessió dels
nous membres.

Article 7

1.- La Presidència del Consell Social serà nomenada d’entre els
membres a què fa referència l’article 3.2, per decret del Consell de
Govern, a proposta del conseller competent en matèria
d’universitats, oït el rector de la UIB. El decret de nomenament serà
publicat en el BOIB.

2.- La Presidència del Consell Social exerceix  les funcions pròpies
de la presidència d’un òrgan col•legiat i, específicament, les que es
concreten en aquesta Llei, el reglament d’organització i
funcionament del Consell Social i la resta de la normativa vigent.

3.- La Presidència del Consell Social serà per un període de quatre
anys, amb una única possible renovació per una durada igual.

Article 8

1.- La Secretaria del Consell Social serà exercida per la persona que
designi la Presidència d’entre els membres que el formin o no, i
podrà exercir el càrrec en règim de dedicació completa o parcial,
segons acord del Consell Social a proposta de la Presidència.

2.- La Secretaria del Consell Social ha de tenir els mitjans materials
i humans suficients per dur a terme les seves funcions.

Capítol III. Funcionament del Consell Social

Article 9

1.- El Consell Social elaborarà el seu reglament d’organització i de
funcionament, que se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Govern
de les Illes Balears, a proposta del conseller competent en matèria
d’universitats.

2.- Aprovat el Reglament per Decret, començarà a vigir el mateix
dia de la seva publicació en el BOIB.

Article 10

1.- El Consell Social funciona en ple i en les comissions que, si
s’escau, s’acordi constituir. Es podrà crear una comissió permanent.

2.- El ple del Consell Social pot acordar la constitució de
comissions, amb la composició que específicament determini el
reglament d’organització i funcionament, que poden ser mixtes,
integrades per membres del Consell Social i membres d’altres
òrgans de govern de la UIB.
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3.- Els membres del Consell Social han d’informar periòdicament
de tot el que fa referència a la seva activitat dins el Consell Social
a les institucions que representin.

4.- A instàncies de la presidència i d’acord  amb l’especificitat
dels temes per tractar, podran assistir a les sessions del Consell
Social, amb veu i sense vot, persones expertes que pertanyin o no
a la comunitat universitària.

Article 11

1.- El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a centre
de cost independent i específic, dins del pressupost de la UIB.

2.- El pressupost del Consell Social ha d’incloure les partides
necessàries per dotar-lo econòmicament dels mitjans personals i
materials suficients per complir les seves funcions.

3.- Les retribucions o compensacions econòmiques que, si escau,
puguin rebre el president, els membres i el secretari del Consell
Social, les haurà de proposar el ple del Consell Social i aprovar el
Govern de les Illes Balears.

Disposició transitòria

1.- En un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les associacions, institucions i organismes als quals fa
referència l’article tercer designaran els seus representants en el
Consell Social.

2.- Els membres actuals del Consell Social continuaran en
l’exercici del seu càrrec fins a la presa de possessió dels nous
membres.

Disposició addicional primera

El Consell Social, en un termini de tres mesos comptat
des de la data de la seva constitució, elaborarà el Reglament
d’organització i funcionament intern i l’elevarà a l’aprovació del
Consell de Govern de les Illes Balears.

Disposició final primera

S’autoritza el conseller competent en matèria
d’universitats per dictar, dins l’àmbit de les seves competències,
les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final segona

El Govern de les Illes Balears habilitarà els crèdits
necessaris per a la posada en funcionament del Consell Social de
la Universitat, mitjançant una transferència a la Universitat de les
Illes Balears.

Disposició final tercera

Aquesta Llei començarà a vigir el mateix dia de la seva
publicació en el BOIB.

Palma, 5 de novembre del 1999.
El conseller d’Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3761/99, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3762/99, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del debat sobre l'orientació política general del Govern.
(Mesa de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3763/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, derivades del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3764/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivades del debat sobre l'orientació política general
del Govern. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3765/99, del Grup Parlamentari Mixt, derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern. (Mesa de 10
de novembre del 1999).

 RGE núm. 3766/99, del Grup Parlamentari Mixt, derivades
del debat sobre l'orientació política general del Govern. (Mesa de 10
de novembre del 1999).

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb l'article 171
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, com a conseqüència del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dur les actuacions necessàries per reestructurar el món
rural, integrant aspectes ambientals, de qualitat de vida i econòmics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la  constitució del Consell de Formació Professional de les
Illes Balears conjuntament les Conselleries de  Educació i de
Treball.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació d’un pla específic de formació del
professorat de Formació Professional.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’adequació del mapa autonòmic de la oferta formativa
de formació professional en relació  a les demandes dels diferents
sectors productius.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser receptiu davant les possibles propostes de conveni de
cara a utilitzar els centres en hores no lectives.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el màxim d’esforços i recursos per dotar l’illa
d’Eivissa dels centres d’educació primària i secundària amb la
major brevetat possible.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’ajudes al petit comerciant per fer el
canvi a la nostra llengua dels rètols publicitaris.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè a través del REB en els pròxims pressupostos s’incrementi
la partida destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar
els seus estudis fora de la seva illa de residència, i que els seus
ingressos salarials i patrimonials no superin els mínims establerts.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar a l’any 2000 la revisió del Pla director
sectorial d’equipaments comercials, amb la finalitat d’afavorir el
petit i mitjà comerç.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d’un recinte firal a Mallorca i al suport i
impuls a la reforma del recinte firal de Menorca.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar l’artesania pròpia de les nostres illes, així com
les altres manifestacions que en aquest sentit es desenvolupin dins
l’àmbit territorial de les Illes Balears.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’elaboració
d’un pla de reutilització d’aigües procedents de la depuració per
a la seva utilització a l’agricultura.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la revisió dels plans
directors sectorials de residus sòlids urbans de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera per tal de donar compliment als
objectius marcats per les directrius europees: reobrir, reutilitzar i
reciclar.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears l’aprovació de la Llei de residus de les Illes Balears i el
Pla de residus per tal de donar una solució integral a tots els
residus produïts a les Illes, especialment enderrocs de construcció,
voluminosos i restes de podes.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament les Juntes insulars de recursos
d’explotació, previstes com a òrgan de participació en la legislació
d’aigües.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central la declaració d’interès
públic de les línies de transport aeri i marítim, tant entre les Illes
com entre els aeroports i ports més pròxims de l’Estat espanyol.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb el Govern de l’estat, a desenvolupar les
ajudes previstes en el REB en matèria de transports i mercaderies.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme els acords necessaris per aconseguir la igualtat
de preus dels combustibles entre les Illes i la Península.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la declaració del parc natural de la Serra de Tramuntana.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
programa d’actuacions relatiu a les comunitats balears establertes
fora el territori de la Comunitat Autònoma.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reclamar els
milions de pessetes que el Partit Popular oferí pels pactes de govern.

22. El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern de l’Estat
el seu rebuig dels Pressuposts Generals de l’Estat corresponents a
l’exercici de l’any 2000, atès que les inversions que s’hi preveuen
no permeten afrontar dèficits històrics i estructurals que pateixen les
Illes Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar del
Govern de l’Estat que les inversions pertinents del conveni del Pla
hidrològic s’incloguin en els Pressuposts Generals de l’any 2000.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar la
transferència de les competències de sanitat degudament dotades,
tant dels serveis actualment existents com els qui manquen a les
Illes Balears a causa del “dèficit històric” que pateixen encara els
serveis i les infraestructures sanitàries.

25. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a interessar del
Govern de l’Estat l’inici del procés de reforma del Sent per tal que
sigui –segons disposa l’article 69.1 de la Constitució Espanyola- “la
Cambra de representació territorial” incrementant-hi
substancialment la representació que correspon a les Comunitats
Autònomes. Igualment, garantir a la Cambra Territorial l’ús normal
de les llengües oficials de les comunitats autònomes.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar del
Govern de l’Estat la transferència de la gestió de tots els ports
comercials de les Illes Balears i la gestió dels aeroports de titularitat
estatal situats dins el territori de les Illes Balears.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a considerar
com a acció política prioritària el diàleg amb els interlocutors
socials amb la finalitat que els ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia, participin plenament
“en la vida política, cultural, econòmica i social”.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
patrimoni de la Comunitat Autònoma.
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29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
modificació de la Llei de consells insulars.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cooperar
amb el Consell d’Eivissa i Formentera per tal que l’Ajuntament de
Formentera pugui assumir, en les millors condicions, les
encomanes de gestió que acordi atribuir-li l’esmentat consell
insular, en el marc que estableix la disposició addicional quarta de
l’Estatut d’Autonomia.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la Llei 4/92 de creació de Serbasa.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar un
estudi de necessitats de llits públics a Mallorca abans de consentir
el tancament o la no construcció de llits nous per l’Insalud.

33. El Parlament de les Illes Balears, atès que ens trobem a una
fase pretransferencial de l’Insalud, insta el Govern de les Illes
Balears a pactar amb el Govern de l’Estat perquè no es canviïn els
models de gestió dels hospitals existents, i que la gestió dels nous
hospitals sigui pactada amb el Govern de la Comunitat.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar
el protocol signat per l’anterior president de la Comunitat i el
ministre de Sanitat donat que és lesiu per als interessos de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla sociosanitari, diferencia a les illes i amb
la col•laboració dels consells insulars respectius.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el Pla de salut aprovat a l’anterior legislatura, tot
i posant en marxa programes concrets del mateix, amb la
col•laboració dels consells insulars.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’acció social que
substitueixi i actualitzi la Llei 9/1987.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi de totes les zones turístiques sobre els
serveis públics, l’oferta d’oci, d’esports, la qualitat dels
establiments i dels serveis d’aquests, per tal de poder crear una
oferta especialitzada per a cada zona, tant en la temporada alta
com en la temporada mitjana i baixa.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar les inversions en esponjament de places turístiques
obsoletes, recuperació de sòl públic i millora de les
infraestructures turístiques de les Illes Balears.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’instal•lacions per a les zones
turístiques encaminades a la desestacionalització.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla de promoció específica d’hivern.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reformar la Llei general turística en el sentit que
l’intercanvi de places turístiques es pugui únicament dur a terme
dins una mateixa zona POOT o municipi.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els estudis per a la construcció d’un palau de
Congressos a Mallorca, Menorca i Eivissa, com a oferta
complementària i cap a la desestacionalització turística.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme
les actuacions necessàries per tal d’ajudar els ciutadans, les
empreses i les institucions a reduir al màxim els problemes que
poden derivar-se de la implantació de la moneda única.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar el Pla de formació del funcionariat i personal
laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 

El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb l'article 171
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, com a conseqüència del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre en el termini de deu dies l’acord signat per tots els
partits polítics que conformen l’anomenat “Pacte de Govern” i que
ha estat objecte de continues referències en el discurs pronunciat pel
Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el President del Govern a
suprimir la Conselleria d’Interior i les conselleries sense cartera, per
tal d’aconseguir una reducció de les despeses públiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a suprimir els vint alts càrrecs de nova creació per tal de
reduir despeses públiques.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar les següents propostes d’atribució de
competències als consells insulars:

- En matèria de joventut.
- En relació a l’Ibas.
- En matèria de prevenció i promoció de la salut.
- En matèria de carreteres.
- En matèria d’ordenació del territori.
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5. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament el
menyspreu i la falta de respecte del Govern de les Illes Balears
envers aquesta cambra.

6. El Parlament de les Illes Balears reafirma el compromís de les
institucions democràtiques de la comunitat autònoma en la defensa
de la llibertat, la igualtat i la justícia com a drets irrenunciables de
tots els ciutadans de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera i
rebutja la persecució ideològica que estan sofrint els funcionaris
interins no docents de la CAIB per part del Govern de les Illes
Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la bondat i eficàcia
que suposa per als ciutadans de les Illes Balears comptar amb una
llei de règim especial.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la formulació d’un gran pacte d’estabilitat laboral en el
conjunt de l’Administració autonòmica per tal de garantir el
principi d’igualtat entre tots els col•lectius.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva l’exempció de la tributació en transmissions
de primer grau per successions a finques d’us agrícola.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal de no incrementar l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentals en la modalitat de
transmissions patrimonials oneroses.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

- Presentar, en un termini no superior a l’any, un Pla d’atenció
sociosanitària que permeti donar resposta d’una manera operativa
a les grans necessitats del sector a les nostres illes.
- Presentar el Pla d’immigració a les Illes Balears en el termini de
tres mesos, que ja estava redactat i enllestit la passada legislatura.
- Continuar desenvolupant totes aquelles actuacions que conté el
Pla integral d’atenció a les persones majors per tal de proveir dels
recursos adequats les distintes necessitats que plantegen les
persones majors, tant a l’àmbit de participació com de promoció
social, habitatge, suport de famílies, provisió de recursos,
residencials i millora de la seva qualitat de vida.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:

- Presentar en el termini de 6 mesos el III Pla d’igualtat
d’oportunitats per a les dones.
- Crear i posar en marxa, en el termini de 6 mesos la Fundació
Tutelar de les Illes Balears.
- Presentar en un termini no superior a 6 mesos el Pla integral de
joventut de les Illes Balears, que ja es va començar la passada
legislatura.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la política d’enderrocament d’edificis turístics
obsolets iniciada la passada legislatura.

14. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància que
el turisme nàutic i el golf poden tenir com a elements de
desestacionalització turística i, a tal efecte, insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una política adequada de promoció i
foment d’aquests subsegments turístics.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma a extremar les seves mesures en torn a l’oferta turística
il•legal i, en particular, en el camp de la restauració, a la vista dels
escassos resultats obtinguts a la passada temporada d’estiu, en
contra del que venia essent habitual.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma, per tal de fer efectiva la participació, a la gestió dels
aeroports insulars de les institucions públiques i privades de les Illes
Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a la posada en marxa d’un nou programa Proagro, que
permeti millorar l’infraestructura de transformació de formatge,
d’acord amb la Unió Europea.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostària per a
condicionament i millora dels camins rurals fins que arribi a una
dotació anual de 500 milions de pessetes.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que no tanqui l’Agència per al Desenvolupament Rural.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un programa de suport permanent per la
presència a fires de les empreses que vulguin exportar arreu del
món, de manera especial pel que fa referència als subsectors del
calçat, bijuteria i agroalimentàries.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la política de suport permanent a la petita
i mitjana empresa i de manera especial en el sector de la pell, calçat
i la bijuteria, quant a incentivar les línies de comercialització i
exportació.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar suport
a l’Ajuntament de Palma en l’elaboració d’una Llei de capitalitat de
Palma.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar el
Projecte de llei del sòl urbà, la redacció del qual es va iniciar la
passada legislatura.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
modificació de la Llei de mesures transitòries de la modificació de
les DOT de la Llei del sòl rústic, fent-lo conforme a la Constitució
i intel•ligible.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar a la
cambra, en el termini de 6 mesos, la ubicació definitiva de l'estació
de descarrega de gas, culminant el Pla energètic, redactat la passada
legislatura.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la presentació
d'un Pla de previsió i extinció d'incendis, coordinat amb les altres
administracions, fixar una quantia inicial mínima de recursos
econòmics, materials i humans, donar la flexibilitat necessària per
l'allargament del Pla en funció de les condicions meteorològiques
concretes i establir l'exigència d'informes tècnics objectius per a
aquesta finalitat, tal com es realitzava en anys anteriors.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure a
concurs públic, amb caràcter immediat, la redacció dels següents
projectes de la xarxa viària, incloent-hi, si és el cas, l’execució de
la documentació prèvia, per a la sortida a la informació pública:

- PM-111- Palma-Valldemossa, tram de via de cintura, creuer
d'Esporles.
- E- 713- Palma-Port d'Alcúdia, tram Inca–sa Pobla.
- PM-213- Inca-Lluc, tram variant nord d'Inca.
- PM- 404- Son Servera-Capdepera, tram variant Est de Son
Servera.
- C-714- Manacor-Santanyí, tram variant nord de Manacor.
- C-719- Palma-Port d'Andratx, tram Palmanova-Peguera.
- C-721- Maó-Ciutadella, trams variant de Ferreries i variant sud de
Ciutadella.
- PM-801- Eivissa- aeroport, tram Eivissa aeroport.

Els plecs de condicions varen ser redactats la passada legislatura.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
concursos d’adjudicació d’obres de les següents carreteres, amb
projectes redactats o en avançada fase de redacció, prèvia
informació pública d’aquelles que la necessitaran:

- C-713- Palma-Ajuntament d'Alcúdia, tram variant d’Inca.
- C-719- Palma-Cala Ratjada, tram variant de Son Ferriol.
- C-717- Palma-Portopetro, trams variants Llucmajor i Arenal-
Llucmajor.
- PM- 803 Eivissa-Sant Antoni per Sant Josep, tram Eivissa–Sant
Josep.
- Duplicació de la calçada de la segona ronda d’Eivissa.
- Condicionament del camí veïnal Santa Eulàlia-Sant Rafel.
La redacció dels quals es va realitzar la passada legislatura.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
continuació, amb càrrec als pressuposts ordinaris, del Pla
d'acondicionament de carreteres d’escassa intensitat de trànsit per
a ús cicloturista com a pistes integrades.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir allò que estableix el Pla director de carreteres
i procedir a la revisió del Pla especial de la xarxa viària de Palma
i, en concret, determinar i construir:

- Nous accessos des de l’autopista d’Inca al Polígon de Son
Castelló.
- Connexió de la via de cintura de Palma amb el polígon de Son
Castelló a traves de Son Hugo.
- Connexió de la carretera de Sóller amb el polígon de Son
Castelló a través de Son Rossinyol.
- Accessos a la zona del Molinar des de l’autopista de l’aeroport.
- Nou accés a la barriada del Coll d'en Rabassa des de l’autopista
de l’aeroport a través de Son Pi.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Valldemossa i el Camí
dels Reis.
- Millora de l’intersecció de la carretera de Sóller i el Camí dels
Reis.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar el
procés de gratuïtat de peatges per a residents de la Vall de Sóller.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una línia d’ajudes per finançar el transport
públic urbà i interurbà.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que encarregui els estudis necessaris per avaluar els costs
i la viabilitat del soterrament de les línies fèrries Palma-Inca i
Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya fins Son Sardina,
respectivament.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma i el Govern de l’Estat, a constituir d'immediat la comissió
mixta de transport aeri, que permeti tornar a disposar de reactors en
els vols interinsulars, tal com acordà la cambra.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adjudicar la
redacció dels plans territorials parcials de Menorca i Eivissa-
Formentera, d'acord amb els consells insulars, culminant el projecte
realitzat en la passada legislatura.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treure a
concurs públic, d'acord amb el Consell Insular de Mallorca i amb
caràcter immediat, la redacció del Pla territorial parcial de Mallorca.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar una
immediata solució als problemes d’insuficiència de l'actual
canalització del torrent de Manacor i procedir a la construcció de les
obres previstes en la passada legislatura.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar a la
cambra un programa de reducció de pèrdues en xarxes de
proveïment, amb caràcter insularitzat i traspassar els recursos
necessaris als consells insulars perquè s'incloguin, amb aquesta
finalitat, en els plans d'obres i serveis corresponents.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un pla urgent per tal de minorar els
problemes que la sequera està produint al camp de les nostres illes.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, abans del 30 d’abril, es presenti la proposta de traçat
de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa Pobla i Alcúdia.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’elaboració
d’un llibre blanc de l’educació d’adults.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a remetre al
Parlament, abans del 31 de desembre del 1999, per a l'aprovació, un
pla quadriennal de formació permanent per a docents. 

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l'avançament
dels terminis establerts al procés d’adjudicació de places del
professorat, a fi que a l’inici del curs escolar totes les vacants
estiguin cobertes.

44. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud i resolució
adoptada pel conseller d’Educació i Cultura, que ha denegat la
modificació del concert educatiu al col•legi Sant Antoni Abat (Son
Ferriol).

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’ampliació
de la xarxa d’escoles d’idiomes en totes les Illes.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’ampliació dels següents col•legis públics:

- Rafal Vell (Educació Infantil i Primària)
- Son Ferriol (Educació Infantil i Primària)
- Son Oliva (E.S.O.)
- Foners/Avingudes (E.S.O. i Batxillerat)
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47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir al municipi de Palma els col•legis públics de:

- San Agustín (E.S.O.)
- Secar de la Real (Educació Infantil i Primària)
- Camp Rodó/Amanecer (Educació Infantil i Primària)

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la informatització on-line de les estadístiques
d’accidents laborals.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
pla de formació per a discapacitats que tengui per finalitat
l’inserció d'aquests en el món laboral.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un màster de salut laboral a la Universitat
de les Illes Balears.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de tres mesos faci un pla de millora de les instal•lacions de
les extensions universitàries a Menorca i Eivissa.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar en
el termini de tres mesos un estudi de la millora de les
instal•lacions del Conservatori de Música a les extensions de
Menorca i Eivissa.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos disposi els mitjans necessaris per tal que els
estudiants de Formentera puguin estar en les mateixes condicions
que els altres membres de la nostra comunitat.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar ajudes i beques als estudiants que cursen
estudis fora de les Illes per la inexistència de la seva carrera a la
UIB.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions per donar suport als joves per a la creació
de noves empreses.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini de sis mesos presenti un pla de viabilitat per tal que els
museus de titularitat estatal passin a ser gestionats pels consells
insulars corresponents.

57. Per tal que les nostres arrels es conservin el millor possible, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat per
tal que en el termini de sis mesos es realitzi un pla de millora i
ajuda dels museus etnològics existents a la nostra comunitat.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
termini d'un mes s'iniciïn les gestions necessàries per tal que cada
una de les illes Balears i Pitiüses puguin tenir un teatre de
titularitat pública, si encara no en tenen.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a constituir la
Junta Interinsular del Patrimoni Històric en el termini d’un mes.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al compliment
de les disposicions addicionals de la Llei de les directrius
d’ordenació del territori de les Illes Balears necessàries per afavorir:

- L’aplicació, abans d’un any, de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears.
- La creació d’incentius per a la conservació i millora dels recursos
naturals i de mesures per a la generació de rendes en compensació
d’aquelles finques que, pels seus excepcionals valors ecològics i
paisatgístics, es troben afectades per les àrees d’especial protecció
d’interès per a les Illes Balears.
- El foment de les activitats complementàries, d’acord amb la Llei
19/1995, de 4 de Juliol, de modernització de les explotacions
agràries, i amb la política agrària comuna (PAC), amb la finalitat
d’aconseguir millores per a les rendes rurals.
- Els nous usos compatibles amb el model territorial i la conservació
de construccions, marjades, camins i d’altres elements etnològics,
per a les finques que han abandonat l’activitat agrària.
- L’adquisició del primer habitatge per a aquelles persones residents
més de cinc anys a les Illes Balears que es comprometin a mantenir-
ne la propietat per un període no inferior a cinc anys.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
d'acord amb l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les propostes de resolució següents, com a
conseqüència del debat general sobre l'orientació política general
del Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència per a
estudiar la promulgació d’una llei per al finançament definitiu dels
consells insulars i per a la creació d’un fons de compensació
interinsular per a corregir els desequilibris existents al conjunt de les
illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat
Autònoma al seguiment de les obligacions i dels compromisos
concrets, d’ençà la declaració de Menorca com a Reserva de
Biosfera, en les seves actuacions en matèria d’infraestructures,
carreteres, medi ambient, ordenació del territori, adquisició de
patrimoni natural, etc..

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’una comissió de seguiment de l’aplicació del
II Pla d’igualtat d’oportunitats de la dona amb participació de
representants dels grups parlamentaris i d’agents socials,
organitzacions socials i organitzacions de dones.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a ampliar
les línies d’ajuts del Pla d’habitatges, estatal en el sentit de posar a
disposició en règim de lloguer habitatges adients per a famílies
monoparentals i perceptors de la RMI -salari social- a totes les illes.
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5.- El Parlament de les Illes Balears constata que fins ara s’ha
incomplert la normativa autonòmica sobre eliminació de barreres
arquitectòniques a les conselleries, dependències del Govern i
empreses públiques i insta el govern a resoldre, tant aviat com
sigui possible, aquestes deficiències.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la seva
política de carreteres s’eliminin aquelles actuacions agressives
com el projecte de l’autopista de Llevant a Mallorca o el projecte
de desdoblament del segon cinturó a Eivissa i la via ràpida a
l’aeroport.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Balear a
establir una moratòria de construcció de camps de golf i ports
esportius, fins l’aprovació dels plans territorials parcials de cada
illa.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar una
campanya informativa sobre el cultiu i comercialització
d’elements modificats genèticament (transgènics), en el camp de
l’agricultura, la ramaderia i altres.  Així com de controlar, en el
marc que li permeti la llei, el seu ús a les nostres illes.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar
el Decret de renda mínima d’inserció a fi d’obrir les condicions
d’accés i que en el seu àmbit contempli la implantació de la renda
bàsica.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar,
el més aviat possible, un estudi de mobilitat que serveixi de base
per l’elaboració del Pla de transports que ha d’entrellaçar les
diferents alternatives de desplaçament, prioritzant una xarxa de
transport públic eficient (ferrocarril, autobús, etc.) que permeti
afrontar el transport des d’una perspectiva de sostenibilitat.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
els estudis i gestions necessaris per presentar davant la Unió
Europea, en el marc del Pla europeu de promoció de les energies
renovables, la declaració de les illes Balears com a Regió Pilot per
al desenvolupament de l’energia solar.

12.- El Parlament de les illes Balears insta a coordinar, tant aviat
com sigui possible, la gestió de les conselleries de Treball i
Educació en el marc del Consell Balear de Formació per tal
d’optimitzar en temes d’ocupació els recursos emprats en
formació professional ocupacional, continua i reglada.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
mesures tendents a la implantació, a l’administració i a les
empreses públiques, la jornada de 35 hores.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aportar el 100% de les inversions necessàries per a la construcció
i posada en funcionament de l’hospital d’Inca.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
estudis pertinents per ordenar i regular l’etapa educativa de 0 a 3
anys.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per protegir la zona coneguda com Alcanada
(Alcúdia) evitant noves edificacions a aquesta zona de gran interès
paisatgístic i natural.3763

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, d'acord
amb l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les propostes de resolució següents, com a conseqüència
del debat general sobre l'orientació política general del Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
prendre les mesures que preveu la Llei de règim especial per a
Balears pel que fa a l’equiparació dels preus dels carburants a les
Illes Balears amb la mitjana de l’Estat.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar els
plans especials de les àrees naturals d’especial interès de cada una
de les illes.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
indústries de reciclatge i energies alternatives.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prendre les
mesures per protegir la península de la Victòria (Alcanada).

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure la
signatura de convenis de col•laboració amb la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat Valenciana, en matèria lingüística i
cultural, en aplicació del que estableix la disposició addicional
segona de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure,
mitjançant la signatura de convenis de col•laboració, la progressiva
normalització lingüística de l’Administració perifèrica de l’Estat.

7.- El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual sistema de
finançament, unit a la insuficiència d’inversions del Govern de
l’Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit d’infraestructures en
els serveis públics. En conseqüència es manifesta favorable a
impulsar la consecució d’un nou sistema de finançament.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aprovar la
declaració de parc natural de la Serra de Tramuntana.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treballar
contra la violència domèstica des d’una perspectiva
interdepartamental, implicant les conselleries de: Treball, Educació,
Sanitat i Presidència.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar el
període d’execució de les obres del Pla Mirall i que permeti als
ajuntaments substituir obres d’embelliment per obres
d’infraestructures bàsiques.
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11.- El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent d’estudi del balanç fiscal
de les Illes Balears amb l’Estat espanyol.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
ajudes estructurals i a la producció per millorar l’economia agrària
sobre subvencions directes a la renda.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau
d’eficàcia de l’ensenyament de i en llengua catalana. 

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer les
gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a curt
termini el traspàs de totes les competències pendents dins el marc
competencial establert per l’Estatut.

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

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

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

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
renegociació del protocol de col•laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri de Sanitat i Consum
sobre l’ordenació sanitària i sociosanitària en l’àmbit territorial de
les Illes Balears, per tal de garantir que la construcció de nous
hospitals no suposi la reducció de llits públics existents per a
malalts aguts i que l’Insalud assumeixi el finançament íntegre de
l’hospital d’Inca.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aconseguir
per als agricultors condicions de competitivitat similar a les de la
resta de l’Estat, i en especial a totes les accions necessàries per
evitar situacions monopolítiques a les Illes.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta a aconseguir de l’Estat
i la Comunitat Europea el reconeixement del fet insular en els
sectors agrari i pesquer, per als quals les Balears s’haurien de
considerar regions desfavorides.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació relativa als resultats de l’anàlisi tècnica de les
dotacions econòmiques que acompanyaren les transferències en
matèria d’educació no universitària transferides per l’Estat a la
Comunitat Autònoma en data 12 de desembre de 1997.

22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un projecte de llei de modificació de la Llei del Consell Escolar de
les Illes Balears.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
l’aprovació i publicació de la normativa reguladora dels
currículums propis de les Illes Balears.

24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació sobre les construccions, ampliacions i reforma
dels centres escolars.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
el Pla d’ordenació dels ensenyaments musicals de les Illes
Balears.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a l’àmbit de
l’Estat i a nivell internacional.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 

El Grup Parlamentari Mixt, en nom del diputat de la COP
de Formentera, Santiago Ferrer i Costa, d'acord amb l'article 171 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les propostes
de resolució següents, com a conseqüència del debat general sobre
l'orientació política general del Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar el
Decret 39/1997, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l’illa de Formentera, amb l’objectiu de,
dins de l’esperit d’atenció a l’especificitat de l’illa, per poder fer
efectives les mesures que allí s’establien.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió mixta Govern-Ajuntament-Ministeri per tal d’estudiar la
situació sanitària de Formentera i que cerqui solucions adients
encaminades a la dotació en aquesta illa d’una instal•lació
hospitalària adequada a les seves necessitats reals.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a posar en
marxa quan abans la gratuïtat del trajecte Formentera-Eivissa-
Formentera pels residents en aquesta illa en els casos d’accés a
serveis i equipaments necessaris que si hi són i es presten a les altres
illes i no a Formentera – sobretot en els àmbits administratius,
sanitaris, serveis socials i culturals- amb la finalitat d’anivellar les
oportunitats de tots els ciutadans de les Illes Balears.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre les
iniciatives necessàries davant el Govern de l’Estat per tal de garantir
un subministrament d’aigua suficient per a la població de l’illa de
Formentera, i que no es tornin a succeir situacions de restriccions
d’aigua com les d’aquest passat estiu.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer públic de
manera anyal les inversions que han realitzat les institucions de la
Comunitat Autònoma amb l’1% del volum destinat a obres
públiques que han de destinar a patrimoni històric.

Palma i Formentera, a 10 de novembre del 1999.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 

El Grup Parlamentari Mixt, en nom del diputat d'Els
Verds, Joan Buades i Beltran, d'acord amb l'article 171 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les
propostes de resolució següents, com a conseqüència del debat
general sobre l'orientació política general del Govern.

1. El Parlament de les Illes Balears acordar crear una comissió no
permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la Comunitat
Autònoma del pressupost i de les polítiques de la UE, a fi
d'avaluar-ne els resultats en matèria de cooperació, finançament,
benestar social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a
una reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears. 

2. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes
Balears basada en el finançament per càpita real, és a dir, amb
inclusió de la  població suportada no resident, de cara al necessari
càlcul a l'alça de les dotacions econòmiques de les transferències
competencials ja transferides i de les inversions de l'Estat central
a les Illes en aquelles altres matèries de la seva competència, com
ara sanitat o medi ambient.

3. El Parlament de les Illes Balears declara el seu suport a la
conversió del Senat com a Cambra de les autonomies i al
reconeixement del caràcter plurinacional i plurilingüístic de l’Estat
en el conjunt de la seva legislació bàsica, mitjançant les reformes
legals que calguin, i mandata, a tal efecte, el Govern de les Illes
Balears perquè insti d'immediat el Govern central a implementar
les iniciatives necessàries per dur-les a terme en els pròxims dos
anys.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
com a desenvolupament de l'article 18.2 i 36 de l'Estatut
d'Autonomia, abans de tres mesos el projecte de llei de reforma de
la Llei de consells insulars a fi d'assegurar que els consells
insulars esdevindran prompte vertaders governs insulars, a part de
mantenir la seva funció de diputacions.

5. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport  que el
Govern de l'Estat incrementi fins a un mínim del 0,7% la dotació
pressupostària per a Cooperació i deixi de bloquejar la reforma
humanitària de l'anomenada  Llei d'estrangeria, a fi que l'Estat
espanyol esdevingui un estat vertaderament solidari.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir al més aviat possible el Fòrum Illes Balears
Sostenibles i a aprovar d'acord amb una representació social i
econòmica plural l'Agenda 21 de les Illes Balears, la qual haurà
d'incloure objectius concrets de compliment dels compromisos
ecològics i socials derivats del procés de cooperació mundial
iniciat a la Cimera de la  Terra de Rio de Janeiro l'any 1992.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre mesures territorials cautelars, d'acord a proposta prèvia
dels consells insulars, a fi d'assegurar un procés de redacció,
exposició pública i aprovació dels plans territorials insulars sense
hipoteques de sectors que no tenen en compte els costos ecològics
i socials de l'actual model econòmic.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar amb
l'Administració central una solució definitiva al conflicte
constitucional sobre el marc de protecció de les Salines d'Eivissa i
Formentera, la qual haurà de garantir tant la competència
autonòmica com la protecció integral i sempre dins els límits
territorials actuals de la Llei, estatal, de reserva natural i respectant
la delimitació de la Reserva marina ordenada pel Govern de les Illes
Balears.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a aprovar
immediatament el Pla Hidrològic i el Govern de les Illes Balears a
donar prioritat en la seva execució a les polítiques d'estalvi,
eficiència i reutilització per a usos no sumptuaris.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a constituir,
d'acord amb els consells insulars, les Juntes Insulars d'Explotació
d'Aigües al més aviat possible i a facilitar la participació ciutadana
a través de les comunitats de persones usuàries.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure la
declaració urgent d’una xarxa de zones hidrològicament
sobreexplotades per tal que es pugui emprendre programes de
recuperació i protecció d'aquífers en zones fora de tota gestió
sostenible de l'aigua, com ara les illes d'Eivissa i Formentera, tot
respectant els drets dels agricultors i agricultores.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar el
Conveni de carreteres amb l'Administració central sobre la base de
donar prioritat a una política global de mobilitat i no mer increment
de carreteres, tercers carrils i rondes, on el transport col.lectiu, els
programes de mobilitat compartida i la implementació de noves i
millors infraestructures de transport alternatiu al cotxe privat tinguin
un paper clau; així mateix, el Parlament insta el Govern a no
discriminar en la creació d'aquestes noves infraestructures de
transport públic les illes de Menorca, Eivissa i Formentera .

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consultar amb els consells insulars els projectes de
carreteres encara no adjudicats i/o pendents d’encàrrec tècnic.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
incrementar els recursos humans, materials i econòmics de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears a fi de descongestionar
la situació de col.lapse en què es troba.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les Illes Balears
així com a reformar els plans directors sectorials de residus de
Mallorca i de les Pitiüses, instruments basats tots ells en les
polítiques de reducció global del volum, la reutilització i el
reciclatge màxims, la generalització del compostatge,
l'abandonament progressiu de la incineració i la transparència
informativa de les dades ambientals i sanitàries pertinents, i
l'acompliment de la normativa europea

16. El Parlament insta el Govern perquè, just després de la
declaració dels nous parcs naturals, habiliti partides pressupostàries
suficients per garantir l’inici d’una gestió vertaderament
conservacionista d’aquests espais protegits.

17. El Parlament insta el Govern a facilitar i promoure el
coneixement, creació i manteniment de les empreses de l’anomenat
tercer sector, que no tenen ànim de lucre, estan lligades a finalitats
socials i segueixen criteris de sostenibilitat i producció ecològiques.

Palma i Eivissa, a 10 de novembre del 1999.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.
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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3812/99, del Grup Parlamentari Popular, a
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, relativa a extraccions
d'aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro). (Mesa de 17 de
novembre del 1999).

Palma, a 17 de novembre 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 la consellera de Medi Ambient
sobre extraccions d'aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro).

Atesa la situació de sequera que ha patit aquest any l'illa
de Mallorca i les limitacions per a l'explotació i extracció d'aigua
de l'aqüífer Llubí-Muro, més conegut com Sa Marineta, el Grup
Parlamentari Popular interpel•la la consellera de Medi Ambient
del Govern de les Illes Balears sobre les recents extraccions
d'aigua de l'aqüífer Llubí-Muro (Sa Marineta).

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3795/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrec de la Sra.
Maria Rosselló Martorell. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

Palma, a 17 de novembre 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 escrita.

Quin càrrec ocupa la Sra. Maria Rosselló Martorell?

Palma, a 8 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3781/99, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa
a carretera Eivissa-Sant Antoni. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3796/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de mitjans humans per part del Govern balear als
consells insulars en la transferència de centres, serveis i funcions de
l'Ibas. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3797/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes
mediambientals creats per la desestacionalització turística. (Mesa de
17 de novembre del 1999).

Palma, a 17 de novembre 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.

Quines mesures pensa adoptar el conseller d'Obres
Públiques per tal de reduir la perillositat de la carretera Eivissa-Sant
Antoni, especialment pel que fa a la zona de les discoteques?

Palma, a 11 de novembre del 1999.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es transferiran mitjans humans per part del Govern de les
Illes Balears als consells insulars en la transferència de centres,
serveis i funcions de l'Ibas?

Palma, a 28 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Comparteix el conseller de Turisme les declaracions
fetes pel Sr. Onofre Rullán Salamanca, director general de Litoral,
en el sentit que la desestacionalització turística pot crear greus
problemes mediambientals a les nostres illes?

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3798/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions a
deficiències del traçat actual del torrent de Manacor, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3799/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions
al projecte de desviament del torrent de Manacor, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3800/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
matèria d'obres públiques al terme de Manacor, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de novembre del
1999).

 RGE núm. 3801/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paper dels
ajuntaments en les adjudicacions d'habitatges de l'Ibavi, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3802/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució a la
congestió de trànsit a la carretera Palma-Artà, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de novembre del
1999).

 RGE núm. 3803/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
matèria de transport públic a la comarca de Llevant, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3804/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats amb les
quals ha formalitzat préstecs Fires i Congressos, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3805/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
contractacions de personal a Fires i Congressos, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3806/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reestructuració de
plantilla que ha realitzat Fires i Congressos SA, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3807/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a feines o funcions

del nou personal contractat a Fires i Congressos SA, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3808/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia que ha
formalitzat en concepte de préstecs Fires i Congressos SA, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

Palma, a 17 de novembre 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 a la consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió d'Ordenació Territorial.

Quines solucions donarà el Govern a les deficiències que
té l'actual traçat del torrent de Manacor?

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 a la consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió d'Ordenació Territorial.

Quines modificacions es faran al projecte de desviament
del torrent de Manacor?

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Quines actuacions en matèria d'obres públiques es faran
de manera prioritària al terme municipal de Manacor?

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Quin paper tendran els ajuntaments en les adjudicacions
d'habitatges de l'Ibavi?

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Quina solució es donarà a la congestió de trànsit de la
carretera Palma-Artà?

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

Quines actuacions en matèria de transport públic es tenen
previstes a la comarca de Llevant?

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 la Comissió d'Economia.

Amb quines entitats ha formalitzat préstecs Fires i
Congressos , SA durant els mesos d'agost i setembre del 1999?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 la Comissió d'Economia.

Quines noves contractacions de personal ha realitzat Fires
i Congressos, SA des del mes de juliol del 1999 fins al dia d'avui?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina reestructuració de plantilla ha realitzat Fires i
Congressos, SA?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines feines o funcions tenen encomanades cadascun
dels nous contractats per Fires i Congressos, SA?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quina quantia ha formalitzat préstecs Fires i
Congressos, SA durant els mesos d'agost i setembre del 1999?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3809/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a auxiliars tècnics educatius als centres ordinaris
d'integració. (Mesa de 17 de novembre del 1999).

Palma, a 17 de novembre 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 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.

Ja fa molt de temps, i especialment des de l'any 1990,
que es ve desenvolupant una gran tasca en el MEC i ara a la
Conselleria d'Educació en el tema d'atenció educativa per als
alumnes amb necessitats educatives especials. Els equips
psicopedagògics són els encarregats d'analitzar, dictaminar i donar
una resposta que garanteixi la resposta educativa més adient i a
l'entorn més normalitzat possible.

Per tot això, els centres es veuen reforçats amb
fisioterapèutes, logopedes, auxiliars tècnics educatius..., amb
l'objectiu de què entre tots els que treballen en el centre siguin
capaços de donar una resposta educativa el més flexible i
personalitzada possible.

Hi ha casos en què aquests professionals no estan tota la
jornada al centre, i en alguns casos això no és un problema, però en
altres casos sí que és un greu problema, especialment quan parlem
dels auxiliars tècnics educatius.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proveir d'auxiliars tècnics educatius als centres amb
dedicació plena durant tota la jornada escolar.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar aquestes places en el termini suficient perquè
en el curs 2000-2001 tots aquests centres educatius que necessitin
un auxiliar tècnic educatiu el puguin tenir amb les condicions
expressades al primer punt d'aquesta proposició no de llei.

Palma, a 27 d'octubre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa al text de la Pregunta amb sol•licitud de resposta

oral davant la Comissió d'Assumptes Socials, RGE núm. 3103/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3779/99, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol•licita la substitució de l'expressió "a l'àmbit sociosanitari" per "de
l'àmbit sociosanitari" en el text de la pregunta de referència,
presentada per la diputada esmentada, relativa a transferències e les
competències de prevenció i la promoció a l'ambit sociosanitari, i
publicada al BOPIB núm. 15, de 15 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a declaració institucional amb motiu del Dia

Internacional contra la violència cap a les dones. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3813/99, presentat per tots els grups parlamentaris de la Cambra,
relatiu a declaració institucional amb motiu del Dia Internacional
contra la violència cap a les dones, que es transcriu a continuació:.

"DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA
QUE SOFREIXEN LES DONES

El Parlament de les Illes Balears, per unanimitat de tots
els grups polítics, manifesta la seva repulsa més enèrgica davant
els maltractaments que sofreixen les dones i vol expressar la seva
solidaritat no només amb les víctimes d'aquest tipus de violència,
sinó també amb els seus familiars.

El Parlament de les Illes Balears reitera el seu
compromís per eradicar la violència domèstica, en coordinació
amb les resta de les Administracions públiques i les forces de
Seguretat de l'Estat, i anima a totes aquelles persones i
especialment a totes les dones que estan passant situacions de
violència a la seva llar, que denunciïn aquest delicte que atempta
contra els drets fonamentals de la pròpia persona.

Reconeixent que la violència contra les dones és un
obstacle per aconseguir objectius d'igualtat, desenvolupament i
pau, menyscabar gaudir dels drets humans i les llibertats
fonamentals.

Considerant que els drets humans i les llibertats
fonamentals són patrimoni inalienable de tots els éssers humans
i la seva promoció i protecció és responsabilitat primordial de tots
els governs.

Conscients que en la nostra comunitat el
desenvolupament progressiu del respecte als drets humans no pot
ser compatible amb les situacions de maltractaments, violència i
agressions sexuals que sofreixen les dones, i que a més són
denunciades només una mínima part de les que realment es
produeixen.

Reiteram el compromís de dur a terme les mesures
recollides a la Plataforma de Acción de Pekín i ens comprometem
a:

- Adoptar totes les mesures necessàries, especialment en
l'àmbit de l'ensenyança, per modificar els models de conductes
socials i culturals de les dones i els homes, i eliminar els perjudicis
i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altre tipus basades
en la idea d'inferioritat o superioritat d'un o altre sexe i dels
estereotips assignats a les dones i als homes.

- Facilitar a les dones víctimes de la violència l'accés als
sistemes judicials i, segons el previst a les lleis, contribuir a cercar
solucions justes i eficaces per reparar els danys i perjudicis dels
quals han estat objecte, i informar-les sobre el seu dret a obtenir
una compensació mitjançant aquests mecanismes.

- Establir centres d'acollida i serveis de suport dotats dels
recursos necessaris per atendre els infants i les dones víctimes de la
violència i donar-los serveis mèdics, psicològics i d'assessorament,
i també assistència lletrada gratuïta o de baix preu, quan sigui
necessari, a més de l'orientació necessària per ajudar-los a trobar
mitjans de subsistència.

- Donar suport a les iniciatives de les organitzacions de
dones i no governamentals encaminades a despertar la consciència
sobre el problema de la violència contra les dones per contribuir a
la seva eradicació.

- Difondre la informació sobre l'assistència de què
disposen les dones i les famílies que són víctimes de la violència.

- Reconèixer, donar suport i promoure el paper fonamental
que desenvolupen les institucions intermèdies, com són els centres
d'informació a la dona, els centres d'atenció primària de salut, de
planificació familiar, els centres per a famílies emigrants i altres
similars en matèria d'informació i educació relatives als
maltractaments.

El Parlament de les Illes Balears es compromet, a més, a
impulsar totes les iniciatives que es proposin i que vagin
encaminades a prevenir i eradicar la violència i ajudar a les víctimes
de les agressions físiques i psíquiques, amb la finalitat que en la
nostra comunitat es produeixi un grau de tolerància zero davant la
violència contra les dones a nivell individual, col•lectiu i
institucional.

A la seu del Parlament, a 9 de novembre del 1999.
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.
Grup Parlamentari Mixt.
Grup Parlamentari Popular."
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