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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 d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2888/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'adequació de carreteres per a l'ús ciclista. (BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3117/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de carreteres interurbanes. (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3118/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la seguretat en relació amb l'ocupació del territori que
suposa el desdoblament. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3119/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diferències
notables entre la construcció d'una autovia interurbana i el seu
desdoblament. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2889/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració de
convenis amb propietaris de finques a espais naturals. (BOPIB núm.
14 de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2890/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de
parcs naturals. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

G) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2891/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compra de finques a la Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 14 de
8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2894/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
d'enginyers de camins al Servei de Costes i Litoral a la comunitat
autònoma. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 2892/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament d'allotjaments
de restauració. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 2893/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament d'allotjaments
turístics. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:

Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3082/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conclusions del Govern de les Illes
Balears en relació amb les seves negociacions amb el Govern de les
illes Canàries per tal d'implantar un impost turístic. (BOPIB núm. 15
de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3083/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris per valorar les necessitats
mediambientals de les Illes Balears. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre
de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3084/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació del sector privat al
"Fons per a inversions mediambientals". (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

N) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3085/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos del Govern per
al "Fons per a inversions mediambientals". (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

O) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3086/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un impost per
al "Fons per a inversions mediambientals". (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

P) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3090/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del pla de
desestacionalització turística, aprovat la passada legislatura.
(BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Q) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3091/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la regulació dels
habitatges turístics de vacances. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de
1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

R) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3092/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestions fetes pel Govern en relació
a la construcció d'un palau de congressos i exposicions. (BOPIB núm.
15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

S) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3093/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció d'esdeveniments esportius
d'alt nivell per a la millora de la imatge turística. (BOPIB núm. 15 de
15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

T) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3094/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa al cessament del director
de l'Escola d'Hoteleria. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

U) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3106/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de cases rústiques
de lloguer. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

V) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3107/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa d'un
conjunt d'habitatges rústics amb habitacions per llogar. (BOPIB
núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

X) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3108/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a la construcció de l'edifici
CITTIB. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A) 

Compareixences dels diversos consellers del Govern de les
Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en relació
al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2000 (RGE núm.3585/99).

En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació al projecte de llei de
referència (publicat al BOPIB núm. 18, de 29 d'octubre d'enguany),
tengueren lloc les compareixences següents:

* Dia 2 de novembre del 1999:

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Benestar
Social, acompanyat de l'Hble. Sra. Consellera sense cartera
Fernanda Caro i Blanco.

* Dia 3 de novembre del 1999:

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda, Pressuposts,
Energia i Innovació Tecnològica, acompanyat de l'Hble. Sra.
Consellera sense cartera Misericòrdia Ramon i Juanpere.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.
- Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

* Dia 4 de novembre del 1999:

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.
- Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria, acompanyat de l'Hble. Sr. Vicepresident del
Govern.

* Dia 9 de novembre del 1999:

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la pregunta RGE núm. 2885/99.

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, no es
debaté la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
parc natural de la Serra de Tramuntana (BOPIB núm. 14, de 8
d'octubre d'enguany), ja que havia estat retirada mitjançant escrit
RGE núm. 3545/99.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a constitució de la Comissió de Drets Humans

del Parlament de les Illes Balears i a elecció de la Mesa d'aquesta.

Amb data 9 de novembre del 1999, es procedí a la
constitució de la Comissió de Drets Humans del Parlament de les
Illes Balears i as l'elecció de la Mesa d'aquesta, que quedà, en
conseqüència, integrada de la manera següent:

MESA

President: Hble. Sr. Josep Ignaci Portella i Coll.
Vicepresidenta: Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i González.
Secretari: Hble. Sr. Salvador Cánoves i Rotger.

MEMBRES

Hble. Sra. Mercè Amer i Riera.
Hble. Sr. Cecili Buene i Ramis.
Hble. Sra.Margalida Capó i Abrines.
Hble. Sra. Maria Cerezo i Mir.
Hble. Sra. Maria Lluïsa Dubón i Pretus.
Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa.
Hble. Sr. José Mª González i Ortea.
Hble. Sra. Sofia Hernanz i Costa.
Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios.
Hble. Sr. Joan Marí i Bonet.
Hoble Sra. Neus Marí i Marí.
Hble. Sr. Tirs Pons i Pons.
Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2627/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, relativa a concurs de
trasllat de funcionaris de carrera. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

En contestació a la pregunta presentada per la diputada
Margarita I. Cabrer González, del Grup Parlamentari Popular, sobre
si pensa el Govern convocar un concurs de trasllat de funcionaris de
carrera abans de convocar l'oposició lliure, la resposta és sí.
 

Marratxí, 28 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2687/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a mòdul de sosteniment dels
centres concertats. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

1. Els mòduls econòmics per unitat escolar i nivell
educatiu són els aprovats per acord del Consell de Govern de 26 de
març del 1999 (S'adjunta còpia).

2. D'acord amb els mòduls econòmics per al sosteniment
dels centres concertats, els imports totals a rebre el 1999 són: 

Despeses de personal: 8.757.709.983 PTA
Despeses de funcionament: 1.665.490.178 PTA.

 
El Conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2688/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a beques per a menjadors
i transport. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

1. El Govern del pacte de progrés garantirà el compliment
de la normativa vigent en matèria d'ajudes a menjadors escolars i
d'ajudes a transport individual, atendrà i revisarà totes les peticions
realitzades pels pares i les mares i els tutors per al curs 99/00, i
estudiarà i resoldrà les nombroses reclamacions fetes pels pares i
tutors sobre la resolució d'ajudes individuals de transport feta per
l'anterior conseller Sr. Manuel Ferrer. Revisarà i racionalitzarà les
ajudes de menjador i transport.

2. Realitzarà el seguiment dels contractes signats entre els
transportistes i la conselleria; la majoria foren signats el juliol del
1999 per l'anterior conseller.

3. Aquesta conselleria posarà en funcionament nous
menjadors escolars a petició de la comunitat educativa o d'ofici,
segons les necessitats, per la pròpia conselleria. A l'inici del present
curs s'han iniciat expedients de sis menjadors escolars nous.

Revisarà i millorarà els equipaments-infraestructura de les
cuines i els menjadors.

Planificarà cuines centralitzades per incrementar els
controls higienicosanitaris i per millorar la qualitat dels menús.
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Es posarà en contacte amb la Conselleria de Sanitat,
consells insulars i ajuntaments en matèria d'organitzar ajudes i
controls.

Realitzarà el seguiment i control dels contractes signats
amb les empreses adjudicatàries del servei per tal de disposar del
personal suficient per atendre el nombre d'usuaris de cada
menjador.

Revisarà i/o actualitzarà el plec de condicions actual i el
model de contracte existent per tal d'acurar cada vegada més les
responsabilitats de cada implicat en el servei.
 

El Conseller d'Educació i Cultura.
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2693/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a presentació
del Pla Jove. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La Direcció General de Joventut de la Conselleria de
Benestar Social té previst presentar un pla de joventut abans de
finalitzar l'any 2001.

En la data 8/9/99 es va enviar l'esborrany realitzat pel
catedràtic de la UIB Pere Salvà i altres tècnics a totes les
associacions i entitats juvenils per donar-los-ho a conèixer.

Per tal de consensuar al màxim el pla, s'ha convocat per
al dia 16/10/99 un consell extraordinari de presidents d'entitats
representades al Consell de la Joventut per decidir si aquest
document s'ha de dur endavant o no. En aquest consell de
presidents es decidirà quin serà l'òrgan o comissió que coordinarà
l'elaboració del pla i quins procediments i actuacions es duran a
terme per a la confecció definitiva del pla.

Aquest procediment es du a terme per intentar
consensuar al màxim possible amb tots els interlocutors que
treballen en joventut quina ha de ser l'eina normativa que ha de
regir en les polítiques juvenils de la Comunitat.

Els objectius que des de l'Administració creim que
hauria de tenir el pla són els següents:

- Acostar l'Administració al jove per fer-lo conscient del
concepte de serveis públics i donar-li espais d'interacció en les
polítiques de joventut.

- Donar suport al procés de joventut potenciant el jove
com a ciutadà que coneix els seus drets i deures.

- Potenciar la convivència i els valors democràtics.

- Potenciar la igualtat d'oportunitats.

- Estudiar i investigar sobre els joves per poder donar
resposta a les seves necessitats.

- Dissenyar accions juntament amb altres institucions de
cara a la superació de la dificultat d'accés a l'habitatge per iniciar
l'autonomia i afavorir la independència dels joves.

- Fer programes d'actuació en matèria social.

- Adequació de la formació de joves a la situació del
mercat laboral.

- Accions per a la formació de joves perceptors de
prestacions per desocupació i/o atur.

Els objectius del pla s'emmarquen en el si dels valors
que considerem bàsics: el jove com a ciutadà de les Illes,
solidaritat, autonomia i participació.
 

Palma, 18 d'octubre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social.
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2694/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a posada en marxa de
noves taxes i imposts. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

En aplicació de l'article 10 de la Llei general tributària, els
tributs han de ser establerts per una norma amb rang de llei. Així
mateix, l'article 133 de la Constitució espanyola disposa: "Les
comunitats autònomes i les corporacions locals podran establir i
exigir tributs d'acord amb la Constitució i amb les lleis".

En conclusió, correspon al Parlament de les Illes Balears,
en exercici de la potestat legislativa que li correspon, l'aprovació
d'una norma amb rang de llei que contingui la regulació d'una taxa
o impost.
 

Palma, 19 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2695/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a increment dels tributs
al llarg de la legislatura. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del
1999).

El terme "incrementar els tributs" pot expressar diversos
conceptes. Pot fer referència a incrementar la gestió i la recaptació
dels tributs, pot referir-se a adoptar mesures de capacitat normativa
que impliquin elevació de bases imposables o de tipus tributaris.

En la seva primera accepció, això és, incrementar la gestió
i inspecció dels tributs, és una tasca en la qual aquest govern està
interessat, ja que una part important del nostre pressupost es nodreix
d'ingressos tributaris. Per tant, el nostre esforç tendeix a
l'optimització de recursos en mitjans materials i personals amb la
finalitat de millorar la recaptació fins ara realitzada.

En la seva segona accepció, és a dir, l'adopció de mesures
de capacitat normativa que impliquin l'elevació de bases imposables
o quotes tributàries, hem de precisar que, en aplicació de l'article 13
de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l'Estat
a les comunitats autònomes, les competències de caràcter normatiu
únicament poden adoptar-se dins els límits que assenyala la abans
dita llei. Per altra banda, és precís considerar que, en aplicació de
l'article 10 de la Llei general tributària, els elements essencials de
la relació juridicotributària s'han de regular per una norma amb rang
de llei, de tal manera que el Govern no pugui, per ell mateix,
"incrementar els tributs", sinó que ha de ser el Parlament de les Illes
Balears el que, en execució de la potestat legislativa que el
competeix, adoptarà les mesures que, a tal efecte, consideri
oportunes.
 

Palma, 19 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.
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Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2796/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, relativa a consellers sense
cartera. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Els consellers sense cartera no són responsables de cap
secció pressupostària.
 

Palma, 29 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2797/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, relativa a consellers sense
cartera. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Els consellers sense cartera estan adscrits a la secció
pressupostària número 11: Conselleria de Presidència.
 

Palma, 29 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2801/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a alumnes escolaritzats
als centres docents de les Illes Balears. (BOPIB núm. 13 d'1
d'octubre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres estan remetent a
la conselleria uns impresos d'estadística que després es tabulen i
es remeten al centre de processament de dades del MEC a Madrid,
on hi consten les dades dels alumnes estrangers. El termini perquè
els centres remetin aquestes dades, d'acord amb les ordres que
aproven les instruccions que regulen l'organització i el
funcionament dels centres (Ordre de 29 de juny del 1994, BOE de
6 de juliol, pel que fa als centres d'Educació Infantil i Educació
Primària, i Ordre de 29 de juny del 1994, BOE de 5 de juliol, pel
que fa als centres d'Educació Secundària), acaba un mes després
d'haver-se iniciat el curs.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2805/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a cost efectiu dels serveis
d'educació no universitària per a l'exercici de l'any 2000. (BOPIB
núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Capítol I: 35.185.627.639
Capítol II: 2.455.715.367
Capítol IV: 11.836.143.240
Capítol VI: 3.413.980.962

Total: 52.891.467.208
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2806/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a cost efectiu dels serveis
d'educació no universitària. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

Durant els exercicis 1995, 1996 i 1997 no estaven
transferides les competències en matèria d'ensenyament universitari.

Any 1998
Dotació serveis nous: 26.430.674.000 (personal educació)
Dotació per obres: 1.500.000.000
Dotació serveis nous: 12.879.326.000 (resta de despeses)

Total: 40.810.000.000
A més es va realitzar una ampliació de crèdit de

5.010.000.000 per tal de fer front als pagaments de nòmina de
públics i concertats del mes de desembre (es va produir un romanent
de 36.000.000)

Any 1999 (Dades a 1 de gener)
Capítol I: 31.278.875.000
Capítol II: 2.118.521.000
Capítol IV: 10.726.000.000
Capítol VI: 2.137.000.000
Total: 46.260.396.000
A més s'ha realitzat una ampliació de crèdit per import de

1.000.000.000 per obres i una altra de 1.030.000.000 per fer front
a despeses de personal docent.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2807/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a desenvolupament del
programa "Aldea Digital". (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

No.
Cap.

 
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2808/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a inversions a
biblioteques escolars. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Des del punt de vista jurídic i de l'organització del
sistema educatiu, el concepte de "biblioteca escolar" no és aïllable
del concepte de dotació general de recursos i materials didàctics
que s'assignen als centres docents, perquè aquests, des de
l'autonomia de gestió que els atorga la normativa vigent, en
disposin segons les necessitats educatives que han d'atendre,
derivades dels seus projectes educatius i curriculars.

Això no obstant, la conselleria fa arribar als centres
docents totes les publicacions de caràcter educatiu que genera o a
les quals dóna suport efectiu.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2809/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a inversions previstes
a centres educatius públics de les Illes Balears per a l'any 2000.
(BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Les inversions previstes als centres educatius públics de
les Illes Balears per a l'any 2000 estan quantificades al projecte de
pressupost en:

Capítol VI: 3.413.980.962.

Centres de nova construcció, encara en fase d'elaboració
d'ordre de prioritats de les inversions del capítol VI.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2810/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a inversions previstes a
centres educatius públics en els darrers cinc anys. (BOPIB núm. 13
d'1 d'octubre del 1999).

Durant els exercicis 1995, 1996 i 1997 no estaven
transferides les competències en matèria d'ensenyament universitari.

Any 1998
Dins la quantitat transferida hi havia 1.500.000.000 per a

inversió en obres; la resta de les inversions es varen imputar a la
dotació per serveis nous que no es va desglossar en el pressupost
d'aquest exercici.

Equipaments (expedients de contractació):
Mobiliari, 104.530.880.
Informàtica, 91.660.634
Cicles formatius, 9.402.855
Batxillerat tecnològic, 11.334.712
Fotocopiadores, 24.602.407
Audiovisuals, 13.135.340
Total, 254.666.828

Any 1999
Import pressupostat a 1 de gener per a inversions,

2.137.000.000
S'ha realitzat una ampliació de crèdit per import de

1.000.000.000 per a inversions en obres.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2811/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a llicències concedides als
funcionaris docents. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Les llicències per estudis o treball de recerca concedides
per al curs 1999-2000 foren publicades en el BOIB núm. 116 de dia
14-09-99.

Aquest govern pensa fer una convocatòria anual de
concessió de llicències per estudis. Quant al nombre de places i
modalitats, es determinarà prèviament a cada convocatòria, una
vegada analitzades les necessitats educatives.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2813/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a criteris d'aplicació de
l'ecotaxa. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Tal com està formulada la pregunta entenem que és
genèrica i ambigua, per la qual cosa, si bé voldríem donar-li
compliment, pregam a la Sra. Diputada que ens la concreti.
 

Palma, 22 d'octubre del 1999.
El Conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
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Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2822/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a renovació del
contracte de Ràdio Jove per a l'any 2000. (BOPIB núm. 13 d'1
d'octubre del 1999).

La Direcció General de Joventut considera convenient
prorrogar un any més la programació i l'emissió de Ràdio Jove.

Així, d'acord amb la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars de l'expedient de contractació, que
estableix la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts,
s'ha proposat a l'empresa adjudicatària del contracte, Ultima Hora
Radio SA, la quarta pròrroga del contracte relatiu a la
programació i l'emissió de Ràdio Jove.

Per tant, en data d'avui s'està esperant la conformitat de
l'empresa Ultima Hora Radio SA per iniciar l'expedient de
contractació per al període de l'1 de gener fins al 31 de desembre
de l'any 2000 per un pressupost de 14.551.292 PTA, incrementat
amb l'IPC que es prevegi en els pressuposts generals de l'Estat per
a l'any 2000.
 

Palma, 26 d'octubre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social.
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2823/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a transferència
als consells insulars de llars de l'Ibas. (BOPIB núm. 13 d'1
d'octubre del 1999).

De conformitat amb l'acord programàtic del Govern per
a les Illes Balears, es farà la transferència de l'Ibas als consells
insulars de la gestió de tots els programes, serveis i centres d'àmbit
supramunicipal que no superin el nivell insular. Donada la
naturalesa dels serveis de l'Ibas procedents de la Seguretat Social,
s'està estudiant jurídicament el caràcter interinsular o no d'aquests
serveis.
 

El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2824/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a transferència
de la residència de la Bonanova al Consell Insular de Mallorca.
(BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

De conformitat amb l'acord programàtic del Govern per
a les Illes Balears, es farà la transferència de l'Ibas als consells
insulars de la gestió de tots els programes, serveis i centres d'àmbit
supramunicipal que no superin el nivell insular.

Donada la naturalesa dels serveis de l'Ibas procedents de
la Seguretat Social, s'està estudiant jurídicament el caràcter
interinsular o no d'aquests serveis.
 

El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2825/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a transferència
als consells insulars del centre base de minusvàlids de l'Ibas. (BOPIB
núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

De conformitat amb l'acord programàtic del Govern per
a les Illes Balears, es farà la transferència de l'Ibas als consells
insulars de la gestió de tots els programes, serveis i centres d'àmbit
supramunicipal que no superin el nivell insular.

Donada la naturalesa dels serveis de l'Ibas procedents de
la Seguretat Social, s'està estudiant jurídicament el caràcter
interinsular o no d'aquests serveis.
 

El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2826/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a transferència
als consells insulars de la gestió subvencionada de l'Ibas a centres
concertats. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

De conformitat amb l'acord programàtic del Govern per
a les Illes Balears, es farà la transferència de l'Ibas als consells
insulars de la gestió de tots els programes, serveis i centres d'àmbit
supramunicipal que no superin el nivell insular.

Donada la naturalesa dels serveis de l'Ibas procedents de
la Seguretat Social, s'està estudiant jurídicament el caràcter
interinsular o no d'aquests serveis.
 

El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2830/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a mesures per millorar la
comoditat de les persones amb mobilitat reduïda. (BOPIB núm. 13
d'1 d'octubre del 1999).

Un cop finalitzades les obres de remodelació de les
estacions de Palma i d'Inca projectades per l'anterior direcció dels
SFM, s'analitzaran les mancances que es produeixin en els accessos
i la mobilitat per a aquest tipus de persones.

Mentrestant, la nova direcció està fent les modificacions
oportunes per anar arreglant les deficiències detectades en aquestes
obres sobre l'assumpte que ens ocupa, al mateix temps en què va
executant.

Per últim, no sols en aquestes estacions sinó en totes les
instal•lacions dels SFM s'avaluaran els problemes que puguin sofrir
les citades persones amb mobilitat reduïda i es duran a terme les
actuacions necessàries per donar-los solució.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.
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Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2831/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a discapacitats a la
Universitat de les Illes Balears. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

Segons les dades de la Universitat de les Illes Balears,
els/les alumnes matriculats/des en els darrers tres anys varen ser:

1996-1997, 3 alumnes.
1997-1998, 2 alumnes.
1998-1999, 4 alumnes.

 
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2832/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos per
venda d'entrades al Museu Puig des Molins d'Eivissa. (BOPIB
núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

El Museu del Puig des Molins d'Eivissa es troba tancat
al públic. Sí que es pot visitar la necròpolis. Durant l'any 1998 els
ingressos per venda  d'entrades a la necròpolis han estat de
700.000 pessetes.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2833/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos per
venda d'entrades al Museu d'Eivissa-Formentera. (BOPIB núm. 13
d'1 d'octubre del 1999).

Durant l'any 1998 els ingressos per venda d'entrades al
Museu d'Eivissa i Formentera han estat de 2.293.400 pessetes.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2834/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del Museu
Puig des Molins d'Eivissa. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

El Museu monogràfic del Puig des Molins es troba
tancat al públic. Sí que es pot visitar la necròpolis. Durant l'any
1998 l'han visitada 9.176 persones.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2835/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del Museu
d'Eivissa-Formentera. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Durant l'any 1998 el Museu d'Eivissa i Formentera ha
estat visitat per 30.538 persones.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2836/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos per venda
d'entrades al Museu de Mallorca. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

Durant l'any 1998, els ingressos per venda d'entrades al
Museu de Mallorca ha estat d'1.540.656 pessetes.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2837/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del Museu de
Mallorca. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Durant l'any 1998 el Museu de Mallorca ha estat visitat
per 12.631 persones.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2838/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a ingressos per venda
d'entrades al Museu de Menorca. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

L'entrada al Museu de Menorca entre els mesos de gener
i octubre del 1998 ha estat gratuïta. Durant els mesos de novembre
i desembre de l'any 1998 els ingressos per venda d'entrades han
estat 53.550 pessetes.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2839/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants del Museu
de Menorca. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Entre els mesos d'abril i desembre del 1998, el Museu de
Menorca ha estat visitat per 16.265 persones.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 2840/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, relativa a reflex a
les nòmines dels interins del cent per cent de les retribucions.
(BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

La totalitat d'aquestes retribucions ja s'abonen des del
mes de setembre d'aquest any. Així mateix us comunic que els
endarreriments es varen abonar en la mateixa nòmina.
 

Marratxí, 20 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2841/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a Llei
reguladora de les subvencions. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

a) Sí.
b) Durant la present legislatura.

 
Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2842/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a criteris d'aplicació de
l'ecotaxa. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

En primer lloc cal dir que dins les competències
assignades per la nostra legislació a les conselleries del Govern de
les Illes Balears i, en aquest cas concret, a la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts, no es troba la de determinar els criteris
d'aplicació d'un tribut. Aquests criteris són fixats pel Parlament de
les Illes Balears fent ús de la seva potestat legislativa nascuda de
la sobirania popular residenciada en aquesta institució.

En qualsevol cas, es procurarà que els criteris d'aplicació
tinguin el degut respecte als principis que regeixen l'ordenament
tributari. Així, l'article 31 de la Constitució anomena els principis
de generalitat, igualtat, justícia, capacitat econòmica i no
confiscatorietat, que hauran de ser tinguts en compte en aquest i
en qualsevol altre tribut.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica.
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2843/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a dotació i funcions del
director general de Presidència. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

El director general de Presidència exerceix les funcions
pròpies de suport al president de les Illes Balears i de coordinació
política d'altres centres directius. Així mateix assumeix
competències en matèria de relacions ciutadanes i amb les
organitzacions representatives d'interessos socials.

Les despeses ordinàries de funcionament d'aquesta
direcció general s'apliquen al centre de cost núm. 11201 dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.  En aquests
moments no té personal administratiu adscrit i, en conseqüència, se
serveix del que està vinculat a altres centres de cost.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Secretari General Tècnic de la Presidència del Govern:
Fernando Pozuelo i Mayordomo.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2844/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a Comissió
Interdepartamental del Dret Civil. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

a) Sí.
b) Està en estudi.

 
Palma, 20 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2845/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a traspàs de
competències del Govern balear als consells insulars en relació a la
reunió mantinguda amb les tres presidentes dels consells insulars.
(BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Els pressuposts, programes, serveis i instal•lacions que
formen part d'una transferència, segons la legislació actual es
reflecteixen en el text d'una llei. Per altra banda, de la reunió del
president del Govern amb les presidentes dels Consells, òbviament
no en va sortir cap projecte, cap text ni cap esborrany de llei, de la
mateixa manera que això tampoc no succeí mai com a resultat de
cap reunió de cap membre de l'anterior govern amb els presidents
dels consells.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.
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Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 2846/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, relativa a elements de lleialtat i
cooperació institucional. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

En no fer les coses com les feia l'anterior govern:
discriminar les institucions en funció del seu color polític i ser
escrupolosos en respectar les decisions que prenen.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 2847/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, relativa a política
d'institucionalització democràtica de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

En democratitzar i donar un caràcter més representatiu
a les institucions de les Illes Balears.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 2848/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, relativa a efectivitat de l'article
39 de l'Estatut d'Autonomia. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del
1999).

Si fer efectiu significa que produeixi efecte, o sigui, que
es comenci a caminar, en aquest sentit, ben aviat.

Quant als criteris que inspiraran el Pla de transferències,
l'element que vehicula la transferència d'una competència no és un
pla, sinó una llei.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 2849/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Huguet i Rotger, relativa a modificació de la Llei de
consells insulars. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Tots els que siguin necessaris.
 

Palma, 25 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 2945/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a modificació del
funcionament de l'hospital Psiquiàtric. (BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre del 1999).

El Pla de reforma de l'àrea psiquiàtrica del Complex
Hospitalari de Mallorca, que afecta tant l'hospitalització dels
pacients a l'hospital Psiquiàtric com l'assistència ambulatòria de la
població sectoritzada, s'està desenvolupant de la següent manera:

1. En relació a les infraestructures del recinte hospitalari
s'està tramitant una operació i modificació pressupostària per
possibilitar una inversió de 150 milions de pessetes per a la millora
de les diferents unitats, tant d'aguts com de llarga estada. Aquesta
inversió inclou una millora de les instal•lacions, dels equipaments
i del mobiliari de les unitats.

2. Pel que fa a les denominades estructures intermèdies,
s'estan desenvolupant les actuacions necessàries per a l'obertura d'un
centre de dia al sector d'Inca i d'un altre al sector de Palma.

En relació a les llars tutelades, se n'ha posat en marxa una
per al Servei de rehabilitació, integració i atenció continuada
(SRIAC) com a passa prèvia a l'obertura d'altres.

Igualment s'està potenciant el Departament de teràpia
ocupacional amb la finalitat d'amplicar les seves activitats en els
diferents pavellons.

3. D'altra banda, la Sotsdirecció Psiquiàtrica està elaborant
un pla de reestructuració organitzativa que permeti una aplicació
més adequada i integral del projecte de reforma aprovat.
 

Palma, 29 d'octubre del 1999.
La Consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 2948/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a menjadors escolars al
present curs escolar. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

Nombre de menjadors 99/00, 101.
Nombre d'alumnes usuaris, 6.229.

Recursos:
Curs 96/97, centralitzat MEC.
Curs 97/98, MEC/CAIB: gestió compartida.

Mallorca, 127.191.844.
Menorca, 23.609.785.
Eivissa, 2.097.470.

Curs 98/99, CAIB: gestió transferida.
Mallorca, 154.550.793.
Menorca, 20.449.207.
Eivissa: 18.900.

 
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 2949/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a transport escolar al
present curs escolar. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

Nombre de centres afectats pel servei de transport
escolar el present curs escolar, 91.

Nombre d'alumnes transportats, 10.503.

Recursos pressupostaris destinats a la contractació de
l'esmentat servei, per illes:

Mallorca, 426.092.700
Menorca, 92.469.500
Eivissa, 126.889.096
Formentera, 17.925.376.
Total: 663.376.672.

Recursos pressupostaris destinats a la contractació de
transport d'alumnes amb necessitats educatives especials,
mitjançant la subscripció de convenis amb Creu Roja Espanyola:

Mallorca, 3.098.887
Menorca/Eivissa, 4.464.445
Total: 7.563.332

Degut al fet que les rutes transcorren per diferents
localitats, no es poden aportar dades sobre els recursos
pressupostaris destinats a la contractació de l'esmentat servei per
municipis.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AU) 

A la Pregunta RGE núm. 2951/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a gratuïtat dels llibres
de text a l'actual curs escolar i la seva quantia. (BOPIB núm. 14 de
8 d'octubre del 1999).

En relació a la pregunta formulada a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears sobre gratuïtat dels llibres de text,
cal recordar que el Grup Parlamentari Popular, entre d'altres, no
va donar suport a la iniciativa popular que dugueren a terme a
nivell estatal els representants del pares i les mares de la Ceapa al
Parlament de l'Estat i, per tant, els alumnes de Balears no disposen
de tal gratuïtat.

El que sí podem informar, i segurament és el que
demanen, és que a la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de
llibres de text i material didàctic complementari per al curs
1999/2000, Balears disposa de 5.334 ajudes de 12.000 pessetes de
dotació.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AV) 

A la Pregunta RGE núm. 2952/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a fons de cooperació
municipal. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

Durant aquesta legislatura.
 

Palma, 21 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AX) 

A la Pregunta RGE núm. 2954/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a col•laboració entre el
Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya en política
lingüística. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

Tenim en projecte dues propostes de col•laboració amb la
Generalitat de Catalunya per a la confecció d'estudis
sociolingüístics:

1. Unificar la formulació de les preguntes sobre
coneixements de llengua dels padrons i dels censos de població.

2. Sol•licitar la col•laboració tècnica de l'Institut de
Sociolingüística Catalana per a l'elaboració del mapa sociolingüístic
de les Illes Balears.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AY) 

A la Pregunta RGE núm. 2958/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat J. Simó Gornés i Hachero, relativa a col•laboració entre el
Govern de les Illes Balears i els consells insulars en la gestió del
patrimoni històric. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

Les mesures reals de protecció del patrimoni històric va
més enllà de la vigilància. La rehabilitació, la restauració, la
senyalització, la conscienciació social, el foment, la investigació i
la difusió, etc., són eines bàsiques per assegurar la conservació dels
elements patrimonials.

En aquest sentit, totes aquestes mesures són competència
dels consells insulars i del Govern de les Illes Balears. Així, es crea
la Junta Interinsular del Patrimoni Històric amb la finalitat de
coordinar els criteris de protecció, intervenció i gestió del patrimoni
històric. A partir de la constitució de la Junta, integrada per
membres del Govern de les Illes Balears i dels tres consells insulars,
del seu treball s'establiran les mesures adequades per a la protecció
i la vigilància del patrimoni històric.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.



BOPIB núm.22 - 23 de novembre del 1999 387

Ordre de Publicació
AZ) 

A la Pregunta RGE núm. 2963/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a programa de
visita del Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes Balears
a la Generalitat de Catalunya. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

El passat 20 de setembre, el Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears es desplaçà en visita oficial a
Barcelona, convidat a presidir l'inici del curs de l'Institut d'Estudis
Catalans. Per iniciativa del Molt Hble. President de la Generalitat
de Catalunya, ambdós presidents mantingueren una entrevista, a
les sis de la tarda d'aquell mateix dia, en el Palau de la Generalitat.
És obvi, per tant, que sobre la visita concreta del Molt Hble. Sr.
President de la Comunitat Autònoma a la Generalitat de Catalunya
no hi hagué cap horari, ni programa, ni objectius, ni pressuposts
específics.
 

Palma, 2 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria de dues beques de formació en el

Servei de Biblioteca del Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 de novembre del 1999, acordà de convocar un concurs per
tal d'adjudicar dues beques de formació, d'acord amb les bases
següents.

BASES

Primera. – Objecte de les beques.

1. Les beques tenen per objecte la formació de futurs professionals
en el camp de la Biblioteconomia i van adreçades a estudiants
universitaris de segon cicle.

2. El treball a realitzar consistirà en: ordenació del fons modern de
monografies, revisió dels fons antic i modern, tasques
relacionades amb la catalogació retrospectiva.

3. La concessió de les beques no implicarà cap vinculació laboral
o funcionarial amb el Parlament de les Illes Balears.

Segona.- Duració i remuneració.

1. Les beques tindran una duració de sis mesos i una assignació
mensual de 100.000 pessetes cadascuna. 

2. El treball es durà a terme sota la direcció de la bibliotecària, en
les dependències de la biblioteca, en jornades de 20 hores
setmanals, que els becaris/les becàries podran realitzar en horari
flexible, segons la seva conveniència, però sempre coincidint en
part amb el de la bibliotecària, per tal de poder rebre les seves
indicacions i comunicar-li els dubtes que vagin sorgint  en la seva
tasca.

3. Els becaris/les becàries hauran de retre comptes de la seva feina,
mitjançant un informe, a la meitat i a l’acabament del seu treball.

4. La propietat del treball correspondrà al Parlament i, només amb
el corresponent vistiplau de la Mesa del Parlament, les persones que
hagin gaudit les beques en podran fer un ús acadèmic o
d’investigació i/o, eventualment, publicar-lo.
     
Tercera. – Aspirants i presentació d’instàncies.

1. Podran sol•licitar les beques les persones que reuneixin les
següents condicions:

1.1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun país de la UE.
1.2. Estar matriculats d’alguna assignatura a la Universitat de les
Illes Balears.
1.3. Tenir aprovat el primer cicle d’alguna carrera universitària.

2. Les persones interessades en les beques, que compleixin els
requisits demanats en el paràgraf anterior, hauran de presentar la
pertinent sol•licitud en el Registre General del Parlament, segons el
model d’instància de l’Annex I d’aquesta convocatòria.

3. Juntament amb la instància, els sol•licitants presentaran la
següent documentació:

3.1. Fotocòpia del D.N.I.
3.2. Certificació acadèmica personal completa acreditativa del grau
de titulació exigida, en original o fotocòpia compulsada.
3.3. Currículum vitae, acompanyat de la documentació que
considerin que els pugui ésser tinguda en compte als efectes de
barem.

Quarta.- Selecció.

1. La selecció es realitzarà per una comissió nomenada a tal efecte,
que tindrà en compte:

1.1. L’expedient acadèmic del sol•licitant.
1.2. Les pràctiques realitzades a d’altres biblioteques.
1.3. Els cursos i jornades relacionats amb la Biblioteconomia i el
món de les biblioteques.

Quinta.- Composició de la Comissió Avaluadora.

1. La Comissió Avaluadora serà integrada pels següents membres:

1.1. El Molt Honorable President del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
1.2. L’Hble. Sr. Secretari primer del Parlament, Joan Buades i
Beltran.
1.3. El Sr. Lletrat Oficial Major del Parlament.
1.4. La funcionària del Parlament, Sra. Maria Perelló i Mas,
responsable de Biblioteca.
1.5. Un funcionari del Parlament, representant sindical.
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Sisena.- Qualificacions.

1. La valoració dels mèrits es farà d'acord amb el següent barem:

1.1. Titulació:
1.1.1. Específica en Biblioteconomia: 2'50
1.1.2. No específica: diplomat: 1'50; llicenciat: 2

1.2. Expedient acadèmic
1.2.1. Mitjana d'excel•lent: 2
1.2.2. Mitjana de notable: 1

1.3. Experiència en biblioteques: 0'15 per mes fins un màxim de
3 punts.

1.4. Cursos i similars (jornades, congressos, etc.) relacionats amb
Biblioteconomia: 0'10 per crèdit (10 hores), fins un màxim de 3
punts per aquests conceptes.

Setena.- Resolució del concurs.

La Comissió Avaluadora farà pública una llista de tots
els sol•licitants admesos i el barem obtingut per cadascun d’ells.

Obtindran les beques els aspirants amb major puntuació.

En cas de renúncia per part dels aspirants, correrà el torn
en la llista i es podrà cridar, successivament, pel seu ordre, els
aspirants d’aquest llistat.

Vuitena. – Terminis i Publicació.

El termini de presentació d’instàncies serà de trenta dies
naturals, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de
la present convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

Dins el termini dels deu dies naturals següents, es farà
pública la llista d’admesos i exclosos, tenint aquests darrers, si
n’és el cas, deu dies naturals per a fer la pertinent reclamació.
Dins els deu dies naturals següents, la Comissió Avaluadora haurà
de fer pública la llista definitiva d’admesos.

En el termini d’un mes, a partir de la publicació de la
llista definitiva d’admesos, la Comissió Avaluadora haurà de fer
públic el llistat dels sol•licitants amb el barem corresponent.

La Resolució de la Mesa de la Cambra nomenant
l’aspirant que hagi obtingut la màxima puntuació es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Els aspirants seleccionats hauran de prendre possessió
en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la
publicació de l’esmentada resolució.

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

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a plec de clàusules administratives particulars del

concurs, per procediment obert i tramitació anticipada de despesa, de
l'adjudicació dels treballs d'elaboració d'una web del Parlament de
les Illes Balears.

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

La Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 17 de
novembre del 1999, acordà d'aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars del concurs, per procediment obert i
tramitació anticipada de despesa, de l'adjudicació dels treballs
d'elaboració d'una web del Parlament de les Illes Balears, per la qual
cosa se sotmet a informació pública el referit Plec, a la seu del
Parlament de les Illes Balears, per un termini de vuit dies hàbils,
comptadors des de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, durant
els quals es podrà examinar, per si s'hi han de presentar
reclamacions.

Simultàniament, se n'anuncia la licitació, tot i que
s'ajornarà -si fos necessari- en el cas que es presentin reclamacions
a l'esmentat Plec de Clàusules.

1.- Entitat adjudicadora.
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 17/1999.

2.- Objecte del contracte.
Tipus de contracte: Serveis.
Descripció de l'objecte: Treballs d’elaboració d’una WEB

del Parlament de les Illes Balears.

3.- Tramitació.
     Expedient de tramitació anticipada de despesa

Procediment obert
Forma d'adjudicació: Concurs.

4.- Pressupost base de licitació.
Import total: 3.500.000,- PTA, IVA inclòs.

5.- Termini d'execució.
Quatre mesos.

6.- Garantia.
La fiança provisional n'és de 70.000,- PTA.

7.- Obtenció d'informació i documents.
Departament dels Serveis d’Informàtica i Departament

dels Serveis Econòmics del Parlament, carrer Palau Reial, núm. 16,
de Palma. 

8.- Presentació de proposicions.
S'hauran de presentar en el registre de l'Oficialia Major

del Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 16, 2ª
planta, de Palma, des de les nou a les catorze hores, o es podran
enviar per correu, en ambdós casos, durant els vint-i-sis dies
naturals següents al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial  de les Illes Balears.

9.- Obertura de proposicions.
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears,

carrer Palau Reial, núm. 16, de Palma, a les 10 hores del dia següent
del termini de presentació de proposicions. En el cas que hi hagués
proposicions trameses per correu, amb els requisits que assenyala
el Plec de clàusules administratives particulars i que alguna no
hagués arribat a la finalització d'aquell termini, l'obertura s'ajornarà
deu dies naturals.

10.- Documents que han de presentar els licitadors.
Els que figuren en el plec de clàusules administratives

particulars que regeixen la present contractació.

11.- Les despeses d'aquest anunci aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Palma, a 17 de novembre del 1999.
El Lletrat Oficial Major:
Joan Ferrer i Cánaves.
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