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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que s'abstengui d'ara en endavant d'utilitzar el pressupost
públic com a element de negociació per obtenir beneficis
polítics a favor del Partit Popular a les distintes institucions
públiques de l'Estat."
A la seu del Parlament, 25 de febrer del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 22 de febrer del
2000, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 521/00,
relativa a política sociosanitària, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a presentar davant el
Parlament de les Illes Balears en el termini màxim de devuit
mesos el Pla sociosanitari de les Illes Balears amb la participació
de totes les administracions competents.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
coordinadament amb les administracions competents:
a) La creació d'una xarxa d'atenció sociosanitària situada entre
la xarxa estrictament sanitària i la xarxa estrictament social
coordinant-se amb totes dues, el que permet una progressivitat
en la intensitat de l'atenció.
b) Una cultura d'allò sociosanitari per tal de donar l'atenció
integral
a les persones que presenten problemes socials i
sanitaris simultàniament.
c) Una formació continuada dels professionals per tal que
incorpori els conceptes del nou model d'atenció, tant pels
professionals del sector sanitari com pels professionals del
sector social que els interrelaciona."
A la seu del Parlament, 25 de febrer del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
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 22 de febrer del
2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3906/99, relativa a utilització del pressupost
públic com a element negociador per obtenir beneficis
partidistes, i quedà aprovada la següent:

El Ple del Parlament, en sessió de dia 22 de febrer del
2000, pr ocedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 530/00, relativa a declaració de Biscaia sobre el
dret al medi ambient, i quedà aprovada per unanimitat la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears acorda la seva adhesió a
la Declaració de Biscaia sobre el dret al Medi Ambient,
aprovada a Bilbao el passat dia 12 de febrer, solAlicitant de totes
les institucions i autoritats, així com dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears, el seu compromís efectiu amb aquesta."
A la seu del Parlament, 25 de febrer del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

DECLARACIÓ DE BIZKAIA SOBRE EL DRET AL MEDI
AMBIENT
El Seminari Internacional sobre el dret al medi ambient,
celebrat a Bilbau del 10 al 13 de febrer del 1999 sota els auspicis
de la UNESCO i de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Drets Humans.
CONSIDERANT que ja el 1972, la Declaració de la
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà, en el
seu Principi I, proclamà que l'home té el dret fonamental a la
llibertat, la igualtat i el gaudi de condicions de via adequades
en un medi de qualitat que li permeti dur una vida digna i gaudir
de benestar, i té la solemne obligació de protegir i millorar el
medi per a les generacions presents i futures.
CONSIDERANT que posteriorment la Declaració de Río de
Janeiro sobre Medi Ambient i el Desenvolupament del 1992,
assenyalà que els éssers humans constitueixen el centre de les
preocupacions relacionades amb el desenvolupament
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sostenible i que tenen dret a una vida saludable i productiva en
harmonia amb la natura.
CONSIDERANT que instruments de caràcter regional, tals
com la Carta Africana dels Drets Humans i dels Pobles del 1981,
el Protocol de San Salvador sobre Drets Econòmics, Socials i
Culturals del 1988 i el Conveni sobre l'Accés a la Informació, la
Participació Pública en la presa de Decisions i l'Accés a la
Justícia en Qüestions Mediambientals, adoptat per la Quarta
Conferència Ministerial per al Medi Ambient a Europa,
celebrada a Dinamarca del 23-25 de juny del 1998, també han
desenvolupat el principi així plantejat.
CONSIDERANT així mateix la Convenció sobre la Diversitat
Biològica del 1992, la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic del 1992, la Convenció de les Nacions
Unides de Lluita contra la Desertificació en els Països Afectats
per Sequera Greu i/o Desertificació, en particular a Àfrica del
1994, i el Conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball
sobre Pobles Indígenes i Tribals a països independents del
1989.
CONSIDERANT que la Resolució 45/94, adoptada
desembre del 1990 per l'Assemblea General de les
Unides, declara que tota persona té el dret de viure en
ambient adequat per tal garantir la seva salut i el seu

el 14 de
Nacions
un medi
benestar.

CONSIDERANT que l'Institut de Dret Internacional, a la
seva sessió d'Estrasburg el 1997, declarà que “tot ésser humà
té dret de viure en un medi ambient sa”.
CONSIDERANT que cada vegada
nacionals proclamen el dret al medi ambient,
SUBRATLLANT la universalitat,
interdependència de totes els drets humans,

més
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2. El dret al medi ambient és un dret que pot exercir-se davant
dels poders públics i les entitats privades, sigui quin sigui el
seu estatut jurídic en virtut del Dret nacional o internacional.
3. El dret al medi ambient s'ha d'exercir de forma compatible amb
els altres drets humans, inclòs el dret al desenvolupament.
4. Tota persona té dret al medi ambient sense cap tipus de
discriminació per motius de raça, color, sexe, idioma, religió,
opinió política o de qualsevol altre índole.
Article 2. Deure de protecció del medi ambient.
1. Tota persona, tant a títol individual com en associació amb
altres, té el deure de protegir el medi ambient i de fomentar
aquesta protecció en l'àmbit nacional i internacional.
2. Els poders públics i les organitzacions internacionals tenen
la responsabilitat de protegir i, si pertoca, restaurar el medi
ambient per tots els mitjans que entrin a l'àmbit de la seva
competència. Aquesta responsabilitat es durà a terme, en
particular, mitjançant:
a) La protecció, conservació, eventual restauració, i prevenció
del deteriorament de la biosfera, geosfera, hidrosfera i
atmosfera.
b) L'ús racional i sostenible dels recursos naturals.
c) La promoció de models de producció i consum que
contribueixin al desenvolupament sostenible.

Constitucions

indivisibilitat

i

RECONEIXENT que el dret al medi ambient pot exercir-se,
tant a títol individual com en associació amb d'altres persones,
davant dels poders públics i que ha de ser protegit mitjançant
l'acció solidària de tots els protagonistes de la vida social:
individus, comunitats, poders públics i entitats provades.
CONSIDERANT que no es pot exercir el dret al medi
ambient si no es disposa d'informació en quantitat i qualitat
suficient,
SUBRATLLANT la necessitat que el dret humà al medi
ambient sigui reconegut en un instrument jurídic d'abast
universal,
PROPOSA, per tant, a la Comunitat Internacional i, en
especial, a les Nacions Unides i Organitzacions de caràcter
mundial i regional, que examinin la Declaració de Bizkaia sobre
el dret al medi ambient i, si pertoca, adoptin les mesures
oportunes per al reconeixement efectiu d'aquest dret,

d) La integració de les exigències per a la protecció del medi
ambient a les polítiques públiques i a les activitats privades,
tenint en compte el principi de no discriminació.
3. Tots els Estats i, en particular, els Estats veïns, hauran de
cooperar entre si en la defensa del medi ambient i en la lluita
contra la contaminació sigui quin sigui el seu origen.
4. Els Estats vetllaran per tal que no s'introdueixin
modificacions desfavorables i irreversibles del medi ambient
que puguin atemptar contra la salut de les persones i el
benestar colAlectiu.
Article 3. Dret al medi ambient i les generacions futures.
1. Les generacions futures tenen dret a heretar un medi ambient
sa i ecològicament equilibrat.
2. L'Estat té l'obligació de vigilar la qualitat i la diversitat del
medi ambient i, en particular, d'avaluar anticipadament les
conseqüències a llarg termini per al medi ambient de la
realització o execució de grans projectes.
Article 4. Transparència administrativa i drets de les
persones en matèria mediambiental.

Article 1. Dret al medi ambient.
1. Tota persona, tant a títol individual com en associació amb
altres, té el dret de gaudir d'un medi ambient sa i ecològicament
equilibrat.

1. Els procediments de decisió dels poders públics i dels
organismes internacionals sobre els assumptes que tenen
relació amb el medi ambient, es regiran pel principi de
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transparència. Aquest principi exigeix el reconeixement dels
drets de participació i de ser informat.
2. Tota persona té el dret, per si, en associació amb d'altres o a
través dels seus representants, a participar en l'elaboració de
les polítiques públiques i de qualsevol mesura relativa al medi
ambient.
3. Així mateix, qualsevol persona té dret a accedir a la
informació sobre el medi ambient sense necessitat d'acreditar
un interès determinat. Aquest dret solament podrà ser limitat
per motius justificats i establerts legalment.
4. El dret de ser informat serà garantit, a més, mitjançant la
publicació i difusió d'informes periòdics sobre l'estat del medi
ambient.

2. Els poders públics haurien d'elaborar i mantenir actualitzada
la informació sobre el medi ambient que els afecti, i establir-ne
sistemes per a la recopilació i classificació. Així mateix, aquesta
informació es referirà a activitats existents o en projecte que
puguin afectar el medi ambient.
3. Igualment, els estats i les organitzacions internacionals,
sustentant-se en la cooperació i la solidaritat internacionals,
haurien d'eradicar la pobresa, per la seva íntima vinculació amb
el dret al medi ambient, i adoptar les mesures necessàries i
adequades per aconseguir aquest objectiu.
4. En l'execució de les mesures necessàries per tal de garantir
l'exercici efectiu del dret al medi ambient, s'hauria de prestar una
especial atenció a les persones i als grups vulnerables.
Feta a Bilbao, dia 12 de febrer de l'any 1999.

Article 5. Dret a un recurs efectiu.
Tota persona o grup de persones el dret a un medi ambient
sa i ecològicament equilibrat de la qual hagi estat violat, o que
posseeixi informació sobre aquesta violació, haurà de tenir un
recurs efectiu davant una instància nacional i internacional.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Article 6. Dret a la reparació.
Ordre de Publicació
Qualsevol persona o grup de persones el dret a un medi
ambient sa i ecològicament equilibrat de la qual hagi estat violat
i hagi sofert dany ambiental, tendrà dret a exigir i a obtenir la
repació corresponent, sense perjudici de la restauració del medi
ambient.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3812/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
extraccions d'aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro).

Article 7. Educació i sensibilització sobre el medi ambient.
1. L'educació i la sensibilització, en tots els seus nivells i per
t ots els mitjans, hauran de capacitar les persones p e r
desenvolupar un paper útil en la protecció del medi ambient.
2. Els estats i les organitzacions internacionals haurien
d'adoptar les mesures educatives necessàries per assegurar el
respecte i la protecció del dret de les persones a un medi
ambient sa i ecològicament equilibrat.
3. Les mesures assenyalades a l'apartat ant erior haurien
d'incloure programes d'ensenyament i d'educació, amb la
colAlaboració de les organitzacions no governamentals.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.
Intervingueren
representants dels
i Beltran del G.P.
del G.P. Mixt i
Socialista.

en torns de fixació de posicions els
grups parlamentaris Hble Sr. Joan Buades
Mixt, Hble Sra. M. Antònia Vadell i Ferrer
Hble Sra. Mercè Amer i Riera del G.P.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Jaume Font
i l'Hble. Sra. Margalida Rosselló.

Article 8. Responsabilitat compartida.
En consonància amb els principis de solidaritat
internacional i responsabilitat compartida, però diferenciada
sobre la protecció del medi ambient, els països desenvolupats
haurien d'enfortir la cooperació amb els països en vies de
desenvolupament.

Article 9. Aplicació del dret al medi ambient.
1. Els estats i les organitzacions internacionals haurien
d'adoptar totes les mesures necessàries per tal de garantir el
dret a un medi ambient sa i ecològicament equilibrat reconegut
en aquesta Declaració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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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
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 423/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels fons que
recapta l'ecotaxa.(BOPIB 32 d'11 de febrer del 2000 ).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda,
Pressuposts i Innovació Tecnològica.
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Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 571/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvenció als esportistes al
Rally Dakar-El Caire.(BOPIB 33 de 18 de febrer del 2000 ).
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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 420/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comissió d'estudi amb l'objectiu d'avaluar
l'ensenyament en llengua catalana.(BOPIB 32 d'11 de febrer
del 2000 ).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educac i ó i
Cultura.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 572/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris de subvenció als
participants balears al Rally Dakar-El Caire.(BOPIB 33 de
18 de febrer del 2000 ).
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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 421/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a data d'aprovació de la
Junta Interinsular de Patrimoni Històric de la inversió de 51
milions de pessetes per a la restauració de l'església del Roser
a Ciutadella de Menorca.(BOPIB 32 d'11 de febrer del 2000
).
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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 568/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballs de conservació de
la xarxa hidrològica.(BOPIB 33 de 18 de febrer del 2000 ).
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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

G)

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 574/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes a associacions i entitats culturals
de Menorca i Eivissa i Formentera.(BOPIB 33 de 18 de febrer
del 2000 ).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 634/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a futur del Consell Balear de
producció agrària ecològica.(BOPIB 35 de 25 de febrer del
2000 ).

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

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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 615/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalització de les obres del
canvi de sentit a la carretera Eivissa-Sant Antoni.(BOPIB 35
de 25 de febrer del 2000 ).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 567/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preguntes de cultura
general de l'examen d'auxiliars administratius per al borsí
d'interins.(BOPIB 33 de 18 de febrer del 2000 ).

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

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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
L)
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 333/00,
de l'Hble. Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Reial Decret de noves formes
de gestió aprovat pel Consell de Ministres.(BOPIB 32 d'11 de
febrer del 2000 ).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 569/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació dels sindicats
al Consell Rector de l'Ibatur.(BOPIB 33 de 18 de febrer del
2000 ).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació
M)

1.3.3. MOCIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 617/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a organisme que assumirà el
seguiment de l'objectiu 5b, fins a la seva completa
finalització.(BOPIB 35 de 25 de febrer del 2000 ).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, rebutjà el tercer punt de la Moció RGE
núm. 521/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política sociosanitària.(BOPIB núm. 33 de 18 de febrer del
2000).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 396/00,
de l'Hble. Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tallers ocupacionals dins
l'hospital psiquiàtric.(BOPIB 32 d'11 de febrer del 2000).

2. COMISSIONS PARLAMENT

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 570/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exclusió de les necessitats
socials de la Llei de diverses mesures tributàries.(BOPIB 33
de 18 de febrer del 2000 ).

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 152/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transport públic a la comarca de Llevant. (BOPIB núm. 30 de
28 de gener del 2000).
Fou contestada en 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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
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 23 de febrer del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 153/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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trànsit de la carretera Palma-Artà. (BOPIB núm. 30 de 28 de
gener del 2000).

d'Ordenació Territorial, sobre les línies de transport urbà
(RGE núm. 319/00).

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

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2000,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, qui informà sobre el tema
de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 2000.
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 23 de febrer del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 154/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicacions d'habitatges de l'Ibavi. (BOPIB núm. 30 de 28
de gener del 2000).
Fou contestada en 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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 811/00, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt, derivada de la Comunicació del Govern
sobre l'estat de l'educació a les Illes Balears.(Mesa de 29 de
febrer del 2000).
RGE núm. 812/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivada de la Comunicació del Govern sobre l'estat
de l'educació a les Illes Balears.(Mesa de 29 de febrer del
2000).

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 155/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres públiques al terme de Manacor. (BOPIB núm. 30 de 28
de gener del 2000).
Fou contestada en 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 3 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista i el Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenten les següents propostes de resolució com a
conseqüència del debat de la comunicació sobre l'estat de
l'educació a les Illes Balears (RGE núm. 476/00).
1. El Parlament de les Illes Balears constata que la quantitat
aportada per l'Estat a les Illes Balears en concepte de
transferències de l'educació no universitària va ser
clarament insuficient i comparativament molt per davall de
la mitjana transferida a les altres comunitats autònomes en
els anys 1998 i 1999.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
Públiques, Habitatge i Transports, davant la

Palma, a 29 de febrer del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

d'Obres
Comissió

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar amb el Govern de l'Estat la negociació de la
transferència econòmica que ha de permetre ajustar la
quantitat que va ser transferida a les Illes Balears d'acord
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amb la mitjana de les altres nou comunitats autònomes
que reberen les competències amb posterioritat.

han posat en perill l'esmentat aqüífer i sempre s'han fet sota
criteris tècnics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir amb el Govern de l'Estat un conveni
quadriennal per compartir, al 50%, les inversions adients per
cobrir les necessitats detectades de creació de nous centres
i l'ampliació o millora dels existents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que resolgui
el problema de l'aigua, però, per fer-ho, sota cap concepte no
llevi l'aigua als pagesos.

A la seu del Parlament, 29 de febrer del 2000.
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.
Grup Parlamentari Mixt.

3. El Parlament de les Illes
vegada feta l'ampliació de
canalitzats els recursos de
necessària més aigua, adopti
planta dessaladora.

Balears insta el Govern que una
la dessaladora, i una vegada
l'aigua de Sa Costera, si fos
la solució d'implantar una nova

Palma, a 24 de febrer del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que preveu
l'article 171 del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta la següent proposta de resolució derivada del debat
de la comunicació sobre l'estat de l'educació a les Illes Balears
(RGE núm. 476/00).
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, abans de l'inici del proper període de
sessions, un informe sobre la situació del sistema educatiu a les
Illes Balears.
A la seu del Parlament, 29 de febrer del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.9. MOCIONS

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 847/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
administrador als centres docents. (Mesa de 8 de març del
2000).
RGE núm. 848/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 849/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).

Ordre de Publicació
RGE núm. 786/00, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3812/99, relativa a
extraccions d'aigua a Sa Marineta (aqüífer LlubíMuro).(Mesa de 8 de març del 2000).
Palma, a 8 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 3812/99,
relativa a extraccions d'aigua a Sa Marineta (aqüífer LlubíMuro), la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que les extraccions
fetes a l'aqüífer de Sa Marineta des de l'any 1994 a principis del
1999 i els fets l'hivern del 1999 i principis de l'any 2000 mai no

RGE núm. 850/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 851/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 852/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 853/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 854/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
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d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 855/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 856/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 857/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 858/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 859/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 860/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Par lamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 861/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 862/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 863/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 864/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 865/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 866/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).

RGE núm. 867/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 868/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 869/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 870/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 871/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 872/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 873/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 874/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 875/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 876/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 877/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 878/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 879/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
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d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 880/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 881/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 882/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 883/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 884/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 885/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Par lamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 886/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 887/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 888/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 889/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 890/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 891/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
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RGE núm. 892/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 893/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 894/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 895/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 896/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 897/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 898/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 899/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 900/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 901/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 902/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (Mesa de 8 de març del 2000).
Palma, a 8 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 63200

La Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de participació,
avaluació i govern dels centres docents, determina en el seu
article 26.1 que "L as Administraciones educativas podrán
adscribir a los centros públicos que por su complejidad así
lo requieran, un administrador que, bajo la dependencia del
director del centro, asegurará la gestión de los medios
humanos y materiales de los mismos".

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.

A la vista de l'esmentat, interessa conèixer quants
d'administradors desenvolupen la seva tasca actualment als
centres docents públics de secundària. Per tot això, es demana
al Govern:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins centres públics d'ensenyament secundari compten a
la seva plantilla amb un administrador? Pensa el Govern
incrementar el nombre d'administradors? I si és així, quan i a
quins centres?
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 62500

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 63500
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 62200

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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Centre de cost 13101
Subconcepte 48022
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 61100
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 48021
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 48101
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 48000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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Subconcepte 44100

K)

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 47000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 24014
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 46000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 24000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Subconcepte 22706

P)

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 23000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22701
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22900
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22700
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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Subconcepte 22602

U)

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22609
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22502
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22606
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22300
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Subconcepte 22100

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22209
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 22109
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 21200
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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Subconcepte 13100

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 20200
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 13005
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 16000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 13004
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Subconcepte 13000

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 13002
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12121
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 13001
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12109
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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Subconcepte 12101

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12103
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12100
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12102
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12009
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Subconcepte 12003

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12005
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12002
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12004
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12001
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Subconcepte 11000

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 12000
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 10002
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 11002
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:
Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 10001
Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.
Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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RGE núm. 748/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 8 de març del 2000).

En quin estat es troba l'execució de la partida següent a dia
31 de desembre del 1999:

RGE núm. 749/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
al nomenament dels representants a les juntes rectores dels
parcs naturals. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de març del 2000).

Secció 13
Programa 422101
Centre de cost 13101
Subconcepte 10000

RGE núm. 750/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost total del borsí d'interins. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 8 de març del 2000).

Indicau-ne el crèdit inicial, les modificacions sofertes i el
crèdit final.

RGE núm. 773/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a Pla integral per a la integració de l'ètnia gitana.
(Mesa de 8 de març del 2000).

Palma, a 28 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 843/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a variant
sud d'Andratx. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 844/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del Decret 243/1999, de 26 de novembre. (Mesa
de 8 de març del 2000).

Ordre de Publicació
RGE núm. 743/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
les obres de la rotonda Búger, Campanet a la carretera
Palma-Alcúdia. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 744/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desdoblament de la carretera Palma-Universitat. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de març del
2000).
RGE núm. 745/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri de
les obres de la carretera Palma-Universitat. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de març del
2000).
RGE núm. 746/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
obres a la ronda nord de Sant Antoni. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de març del
2000).
RGE núm. 747/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
d'avançament de la carretera d'Eivissa-Sant Antoni.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8
de març del 2000).

RGE núm. 845/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traçat del
tren Sa Pobla-Alcúdia. (Mesa de 8 de març del 2000).
RGE núm. 846/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat
econòmic de Fires i Congressos, SA. (Mesa de 8 de març del
2000).
Palma, a 8 de març del 2000.
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 conseller d'Obres Públiques del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern començar les obres de la rotonda de
Búger-Campanet dins la carretera de Palma-Alcúdia?
Palma, a 2 de febrer del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 21 de gener del 2000.
El diputat:
Pere Palau i Torres.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Es desdoblarà la carretera PM-111, de Palma a la Universitat
de les Illes Balears?
Palma, a 18 de febrer del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
A la declaració que va realitzar a Es Diari de Menorca de
17 de gener del 2000 va manifestar que s'han d'abolir els
habitatges de vacances perquè suposen un perill potencial.
Ens vol aclarir què significa "perill potencial"?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Amb quins criteris es realitzaran les obres de la carretera de
Palma a la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 18 de febrer del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Palma, a 18 de febrer del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la dip utada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins criteris considera que s'han de seguir per part de la
Conselleria de Medi Ambient a l'hora de nomenar els
representants a les juntes rectores dels parcs naturals que hi
ha a la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 17 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Quan creu el Govern balear que es podran iniciar les obres
de la ronda nord de Sant Antoni?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de febrer del 2000.
El diputat:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

E)

Quin ha estat el cost total del borsí d'interins?

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 11 de febrer del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

Pensa el Govern de les Illes Balears cercar alguna solució
que permeti treure la prohibició d'avançament a la carretera
d'Eivissa-Sant Antoni, en el tram de Sant Rafel a Sant Antoni?

BOPIB núm. 37 - 10 de març del 2000
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 2 de febrer del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Pensa el Govern presentar durant aquesta legislatura un pla
integral per a la integració de l'ètnia gitana?
Palma, a 24 de febrer del 2000.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el resultat econòmic de Fires i Congressos SA a
l'exercici del 1999?
Palma, a 29 de febrer del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

En quina situació es troben les obres de la variant sud
d'Andratx?
Palma, a 29 de febrer del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
RGE núm. 753/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a període de
rebaixes, a contestar davant la Comissió d'Economia.(Mesa
de 8 de març del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Quan pensa modificar el Govern el Decret 2431/1999, de 26
de novembre, pel qual s'estableix la nova regulació de l'Institut
Balear de Turisme, en el sentit de donar entrada al consell
rector de l'Ibatur als representants dels sindicats?
Palma, a 22 de febrer del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba l'estudi del traçat del tren a la
seva prolongació de Sa Pobla a Alcúdia?

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 solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins criteris segueix la Conselleria d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per determinar el període de
rebaixes?
Palma, a 18 de febrer del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 772/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa al poble maputxe. (Mesa de 8 de
març del 2000).
RGE núm. 950/00, del Grup Parlamentari Popular ,
relativa a modificació del Decret autonòmic de protocol.
(Mesa de 8 de març del 2000).
Palma, a 8 de març del 2000.
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
Reglament del Parlament de les
Parlamentari d'Esquerra Unida i
proposició no de llei següent perquè

articles 163 i següents del
Illes Balears, el Grup
Ecologista presenta la
sigui tramitada davant Ple.

El poble maputxe, gent de la ter r a , constitueix una de les
nacions originàries d'Amèrica amb les quals es varen trobar els
espanyols quan arribaren allà fa més de 500 anys. Són una
nació indígena, amb una cultura, una llengua i una cosmovisió
pròpies. La seva població se situa al voltant de 1.500.000
habitants, concentrats majoritàriament a les regions VII, IX i X
de Xile, al sud del país.
Són un poble exclòs del desenvolupament social i
econòmic, que els ha forçat a migracions a la zona de la capital
del país, Santiago; però són també un poble profundament
arrelat a la naturalesa, lligat a un territori i a uns recursos
naturals amb els quals han viscut en perfecta simbiosi i sintonia
des de temps immemorial. Les seves fonts de recursos són la
ramaderia, l'agricultura i la recolAlecció.
Al llarg dels segles XVIII, XIX i XX, els maputxes varen
patir incomptables agressions, des de la seva reducció a
reserves després de ser confiscades les seves terres ancestrals,
fins a les polítiques d'assimilació cultural. El desarrelament i
l'assimilació arribaren al seu punt culminant durant el règim
dictatorial del general Pinochet, quan es varen promulgar els
decrets 2568 i 2750 amb la intenció d'eliminar les comunitats
maputxes i el seu sistema de propietat comunitària de la terra,
així com la seva organització social tradicional. Amb l'arribada
de la democràcia, el nou govern i els pobles originaris de Xile
varen firmar l'acord de "Nueva Imperial", que tenia com a
objectiu legislar a favor d'aquests pobles. Els principals acords
amb les organitzacions indígenes es varen traduir en la
promulgació de la Llei de protecció dels pobles indígenes,
aprovada per unanimitat en el Congrés Nacional l'any 1994. En
qualsevol cas, el procés de privatització de terres dels anys
anteriors ja havia avançat molt, sense que es corregeixin els
excessos.

Els penhuenxes són els indígenes maputxes que habiten a
la regió del Bio Bio, zona andina situada entre les regions VIIIa
i XIa. El riu Bio Bio, amb 400 quilòmetres de llargària i una
conca de 25 milions d'hectàrees, és un dels més importants de
Xile. L'Alt Bio Bio transcorre per la serralada dels Andes, i el
Baix Bio Bio acull avui en dia set comunitats pehuenxes.
En aquest context, els pehuenxes es troben amenaçats per
un megaprojecte de construcció de set preses i centrals
hidroelèctriques: Pangue (ja activa), Ralco (en construcció),
Huequecura, Aquas Blancas, Quitraman, Ranquil i Queuco,
que inundarien 26.000 hectàrees, afectarien el territori ocupat
pels pehuenxes i causarien un impacte d'incalculables
conseqüències tant des del punt de vista social (desaparició
d'algunes comunitats maputxes, inundació de cementiris i llocs
sagrats, impulsió dels seus habitants a l'emigració, el
desarrelament i la pobresa) com ambiental (desregulació del
cabdal natural del riu, dessecament de trams, retenció de sòlids
nutrients, alteració climàtica de la conca i de l'activitat
biològica, extinció d'espècies endèmiques, asfaltat de territori,
penetració d'empreses forestals, tancament de propietats, etc.),
sense respectar la vigent Llei de protecció dels pobles
indígenes. En aquest procés tenen un paper fonamental les
companyies elèctriques xilenes filials de l'empresa elèctrica
espanyola Endesa, així com el mateix govern de Xile, altres
empreses d'Europa i organismes financers internacionals.
El Parlament de les Illes Balears, sensibilitats i compromès
amb la protecció dels drets dels pobles i les cultures
amenaçades en la seva supervivència, ha de sumar-se a
aquelles iniciatives que apunten cap a un desenvolupament
econòmic i social sostenible i compatible amb la defensa
d'aquests drets reconeguts i al temps respectuosos amb els
valors ambientals que són patrimoni de la tota la Humanitat.
És per això que presentam la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat,
i especialment el Ministeri d'Assumptes Exteriors i el
d'Indústria, a fi que des de les seves respectives competències
i atenent la problemàtica del poble maputxe, adoptin les
mesures oportunes per preservar els drets del poble maputxe.
Palma, a 24 de febrer del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès que el Govern de les Illes Balears en data 24 de
desembre del 1999 va acordar establir mitjançant decret una
nova norma pel que fa referència a l'ordenació protocolAlària de
les autoritats autonòmiques dins l'àmbit de les Illes Balears i
que també implica modificació de la norma establerta en el Reial
Decret de protocol núm. 2099/83, referides a les autoritats
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locals i estatals, el Grup parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Decret de protocol publicat en el BOIB de
dia 15 de gener del 2000, respectant el Reial Decret de dia 4
d'agost del 1983 i de manera especial a l'Ordre de prelació de les
autoritats autonòmiques, deixant clar que, tal com diu l'Estatut
d'Autonomia i el Reial decret de protocol, el president del
Parlament és la segona autoritat de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i per tant ocuparà el lloc immediatament
després del president de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
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l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal de celebrar
sessió informativa sobre la primera reunió de la Junta
insular de patrimoni històric.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)

Palma, 22 de febrer del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

RGE núm. 951/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 2000, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per
tal de celebrar sessió informativa sobre la redacció d'un altre
projecte de llei del sòl.

RGE núm. 754/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 2000, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria, davant la Comissió
d'Economia, per tal de
celebrar sessió informativa sobre el programa de s u p o r t
permanent per a la presència a fires de les empreses que
v ulguin exportar arreu del món, pel que fa referència als
subsectors del calçat, bijuteria i agroalimentari.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 774/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, relatiu a solAl i c i t u d d e
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 2000, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
a la Proposició de llei RGE núm. 3631/99, reguladora del
Camí de Cavalls de Menorca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 2000, a la vista de l'escrit RGE núm.
787/00, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
conformement amb l'article 93 del Reglament de la Cambra,
acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes a la
proposició de llei de referència (publicada al BOPIB núm.
20, de 12 de novembre del 1999), fins al proper dia 1 d'abril
d'enguany, a les 13 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a comunicació per part dels grups parlamentaris
dels membres que han de formar part de la Comissió no
permanent d'investigació sobre possibles irregularitats en
l'empadronament de ciutadans no residents a les Illes
Balears.
* Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa.
* Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.
Hble. Sra. Sofía Hernanz i Costa.
* Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista:
Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan.
* Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista:
Hble. Sr. Joan Bosco Gomila i Barber.
* Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios.
Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.
Hble. Sr. Gaspar Oliver i Mut.
Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.

plaça de lletrat/ada al servei del Parlament de les Illes
Balears.
D'acord amb la base cinquena de les reguladores del
concurs-oposició de referència (publicat al BOPIB núm. 31,
de 4 de febrer d'enguany), el tribunal qualificador del
concurs-oposició esmentat serà integrat pels següents
membres:
* President:
Titular: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
* Vocals:
Titular: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Suplent: Hble. Sra. Francisca Bennàssar i Tous.
Titular: Sr. Joan Oliver i Araujo.
Suplent: Sra. Maria Ballester i Cardell.
Titular: Sra. Immaculada Folchi i Bonafonte.
Suplent: Sra. Catalina Escuín i Palop.
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Josep Antoni Pujadas i Porquer.
Titular: Sra. Catalina Palmer i Taura.
Suplent: Sr. Francisco Jiménez i Bestard.
* Secretari:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Titular: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.
Suplent: Sra. Joana Maria Vives i Alario.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a renúncia a la condició de diputada de la Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular.
(RGE núm. 831/00).

Ordre de Publicació
D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de març del 2000, res tà assabentada de l'escrit de
referència, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual formalitza la seva renúncia a la condició de diputada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a tribunal qualificador de la convocatòria per a
la provisió, per concurs-oposició, amb caràcter interí, d'una

Relativa
serveis.

a

adjudicació

definitiva

d'un

contracte

de

Parlament de les Illes Balears
S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte
de Serveis.
*Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. Exp. 17/99
*Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Serveis.
Descripció de l'objecte: Elaboració d'una WEB oficial del
Parlament de les Illes Balears.
*Butlletí Oficial i data publicació de l'anunci licitació:
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2. Que els efectes econòmics i administratius siguin des de la
data de la presa de possessió.

*Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: anticipada de despesa.
Procediment: obert.
Forma: Concurs.
*Pressupost base de licitació:
Import total: 3.500.000 pessetes.
*Adjudicació:
Data: 26 de gener del 2000.
Contractista: READY SOFT, S.A.
Import: 3.456.027 pessetes, IVA inclòs.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El lletrat oficial major:
Joan Ferrer i Cánaves.

Ordre de Publicació
E)
Resolució d'adjudicació de la plaça d'auxiliar
administratiu adscrit al Servei d'informació i premsa del
Parlament de les Illes Balears.
Atès que la Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 12
de gener del 2000, aprovà la convocatòria d'un concurs de
mèrits per cobrir la plaça vacant d'auxiliar administratiu del
Servei d'Informació i Premsa, pertanyent al cos d'auxiliars
administratius del Parlament de les Illes Balears, pertanyent al
grup D i nivell de complement de destinació 16.
Atès que les bases d'aquesta convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 29, de
14 de gener del 2000.
Atès que aquesta plaça està dotada pressupostàriament.
Atès l'escrit de la comissió de valoració de data 23 de febrer
del 2000, en el qual es comunica a la Mesa la resolució de
l'esmentat concurs i la proposta de nomenament del funcionari
Sr. Pere Antoni Femenia i Roig com a auxiliar administratiu del
Servei d'Informació i Premsa.
Atès l'aprovat per la Presidència i la Mesa del Parlament en
sessió celebrada dia 8 de març del 2000, en ús de les facultats
previstes als articles 2.3 i 56 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i 8 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
RESOLC:
1. Nomenar el Sr. Pere Antoni Femenia i Roig, amb DNI núm.
42.999.673 i funcionari del cos d'auxiliars administratius del
Parlament de les Illes Balears, auxiliar administratiu del Servei
d'Informació i Premsa, i donar-li en propietat la plaça, un cop
s'hagi realitzat la corresponent presa de possessió.

3. Ordenar la publicar de la present resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.
Us inform, finalment, que contra la present resolució es
podrà interposar recurs contenciós-administratiu, d'acord amb
l'establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la
jurisdicció contenciosoadministrativa.
A la seu del Parlament, 8 de març del 2000.
El president del Parlament de les Illes Balears,
Maximilià Morales i Gómez.
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