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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 14 de març del
2000, s'aprovà la Llei del Consell Social de la Universitat de
les Illes Balears.

Palma, a 28 de març del 2000
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Llei del Consell Social de la Universitat 

de les Illes Balears

Exposició de motius

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

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

En aquesta mateixa perspectiva, la Llei 5/1985, de 21 de
març, del Consell Social d'Universitats, en l'exposició de motius
reitera aquesta idea de servei públic i posa èmfasi en el fet que
sigui el Consell Social el canal per satisfer les necessitats
educatives, científiques, culturals i professionals de la societat.
Per tant, la major legitimitat dels consells socials se situa en el
suport  i en l'aproximació a la societat, es fa ressò de les
peticions de la societat, amb tot el que aquest fet significa, i fa
de pont  i d'equilibri entre les prioritats acadèmiques i les
socials.

D'aquí que el Consell Social es configura com un òrgan clau
de l'estructura universitària en la mesura que la seva funció és
la de servir d'instrument per garantir la participació de les
diverses forces socials en el seu govern, en el procés de
definició del model que en cada època històrica sigui més
adient i en la resolució de les mancances i necessitats de tot
tipus que la universitat pugui tenir. Encara que la Llei orgànica
11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix el marc
per a la renovació de la vida acadèmica, correspon a les
universitats mateixes impulsar i realitzar les accions
transformadores que siguin necessàries per poder complir amb
eficàcia els seus objectius.

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

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

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

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

Capítol I. Naturalesa i funcions del Consell Social

Article 1

El Consell Social és un òrgan de govern colAlegiat de la
Universitat mitjançant el qual la societat de les Illes Balears
participa i colAlabora en la definició dels criteris i prioritats del
plantejament estratègic de la Universitat a la Comunitat on
s'enquadra.

Article 2

En el marc que s'estableix en la Llei orgànica 11/1983, de 25
d'agost, de reforma universitària, i sense perjudici de les
competències assignades per l'esmentada llei i resta de
disposicions legislatives a altres òrgans de govern
universitaris, corresponen al Consell Social de la Universitat de
les Illes Balears les funcions següents:
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A) Funcions de relació amb la societat.

1. Promoure vincles de colAlaboració mútua entre la Universitat
i les entitats socials representatives de les Illes Balears.

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

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

4. Promoure la realització d'estudis sobre la situació laboral dels
graduats universitaris i de les graduades universitàries, la
demanda social dels nous ensenyaments i llur possible revisió.

5. Promoure mecanismes de relació entre els antics alumnes i les
antigues alumnes de la Universitat de les Illes Balears.

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

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

B) Funcions d'índole econòmica.

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

2. Proposar a les administracions amb competències sobre
aquesta qüestió les mesures que s'han d'adoptar en relació amb
la política de beques , ajudes i crèdits als estudiants i a les
estudiants, a fi de garantir que no se n'exclogui cap per raons
econòmiques, que tenguin en compte la desigualtat que
ocasiona la naturalesa territorial discontínua de la comunitat
autònoma i que respectin les modalitats d'exempció i
bonificació de pagaments de les taxes acadèmiques segons
preveu l'article 54.3 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de
reforma universitària.

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

4.  Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici anterio r ,  a
proposta de la Junta de Govern.

5. Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la
Universitat i el rendiment dels seus serveis.

6. Aprovar, a proposta de la Junta de Govern de la Universitat,
la programació i les despeses de caràcter plurianual de la
Universitat i el seu finançament i fer-ne el seguiment.

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

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

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

10. Assignar al professorat universitari, a proposta de la Junta
de Govern de la Universitat, amb caràcter individual, els
conceptes retributius addicionals, d'acord amb l'article 46.2 de
la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària,
sobre la base d'exigències docents i investigadores o de mèrits
rellevants, i determinar, en el marc de la normativa vigent,
l'assignació de retribucions al professorat que imparteix
ensenyaments que no condueixen a l'obtenció de títols
universitaris oficials, cursos i seminaris.

C) Funcions relacionades amb l'activitat acadèmica.

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

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

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

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

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

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

2.  Elaborar el seu propi pressupost, en el context  del
pressupost general de la Universitat de les Illes Balears.

3. Rebre informació sobre contractes, realitzats d'acord amb
l'article 11 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma
universitària, i convenis, aprovats per la Junta de Govern de la
Universitat i altres òrgans de govern de la Universitat de les
Illes Balears.

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

Capítol II. Composició del Consell Social

Article 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Tres membres designats per les organitzacions
sindicals que hagin obtingut el major nombre de
representants a les darreres eleccions dins les Illes
Balears, d'acord amb els resultats oficials i d'acord amb
el que estableix la normativa vigent; dels tres

representants, un haurà de ser designat per
l'organització sindical més representativa en l'àmbit de
l'ensenyament.

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

i ) Un membre designat per les cambres oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca i Eivissa i
Formentera i de Menorca.

3. Els representants prevists en els apartats a), b), c), d), e) i f)
del punt  2 anterior hauran de ser persones de competència
reconeguda en algun dels àmbits de la vida social, cultural,
artística, científica, política o econòmica, i amb experiència en
els camps de la ciència, la tècnica, l'administració pública o les
activitats professionals. Aquests representants hauran de ser
designats tenint en compte les especialitats científiques,
tècniques, culturals, artístiques i professionals en què s'exerceix
la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears.

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

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

Article 4

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

2. El nomenament dels representants o de les representants de
la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears l'ha de
publicar aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 5.

L'elecció i substitució dels membres del Consell Social en
representació de la Junta de Govern de la Universitat de les Illes
Balears i la durada dels seus mandats, les determinaran els
Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.
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Article 6.

1. Els membres del Consell Social designats d'acord amb l'article
3.2 d'aquesta llei són nomenats per un període de quatre any s,
renovable per un període de durada igual.

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

a) Per expiració del període de mandat.

b) Per la revocació de la representació que exerceixen.

c) Per renúncia expressa.

d) Per defunció o declaració d'incapacitat.

e) Per incompatibilitat sobrevinguda.

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

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

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

Article 7

1. La Presidència del Consell Social serà nomenada d'entre els
membres a què fa referència l'article 3.2 d'aquesta llei, per decret
del Consell de Govern, a proposta del conseller o de la
consellera competent en matèria d'universitats, oït el rector o la
rectora de la Universitat de les Illes Balears. El decret de
nomenament serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

2. La Presidència del Consell Social exerceix les funcions
pròpies de la presidència d'un òrgan colAlegiat i, específicamen t ,
les que es concreten en aquesta llei, el reglament d'organització
i funcionament del Consell Social i la resta de la normativa
vigent.

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

Article 8

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

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

Capítol III. Funcionament del Consell Social.

Article 9

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

2. Aprovat el reglament per decret, començarà a vigir el mateix
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Article 10

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

2. El ple del Consell Social pot  acordar la constitució de
comissions, amb la composició que específicament determini el
reglament d'organització i funcionament, que poden ser mixtes,
integrades per membres del Consell Social i membres d'altres
òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears.

3. Els membres del Consell Social han d'informar periòdicament
de tot  el que fa referència a la seva activitat dins el Consell
Social a les institucions que representin.

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

Article 11

1. El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a
centre de cost independent i específic, dins del pressupost de
la Universitat de les Illes Balears.

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

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

1. En un termini de tres mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, les associacions, institucions i organismes als
quals fa referència el seu article 3 designaran els seus
representants en el Consell Social.

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

Disposició addicional primera.

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

Disposició addicional segona.

Les auditories sobre el funcionament de la Universitat, que
podrà promoure el Consell Social d'acord amb allò que preveu
el punt B).7 de l'article 2 d'aquesta llei, es realitzaran de
conformitat amb els criteris generals establerts per la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Disposició final primera

S'autoritza el conseller o la consellera competent en matèria
d'universitats per dictar, dins l'àmbit de les seves competències,
les disposicions necessàries per a l'aplicació d'aquesta llei.

Disposició final segona
 

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

Disposició final tercera

Aquesta llei començarà a vigir el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 15 de març del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 14 de març del
2000, s'aprovà la Llei de modificació de l'article 3 de la Llei
5/1984, de 243 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 28 de març del 2000
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)

Llei de modificació de l'article 3 de la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Exposició de motius.

Una de les reformes més significatives que la Llei Orgànica
3/ 1999, de dia 8 de gener, ha operat en el text  de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears ha estat la de modificar la
redacció de l'article 33.2, en el qual es limitaven a deu les
conselleries amb responsabilitat executiva en les quals podia
estructurar-se el Govern. La llei orgànica esmentada elimina el
límit existent en l'actual article 33, però deixa formalment
inalterada la redacció de l'article 3 de la Llei 5/ 1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma.

Davant aquesta circumstància, i atesa la conveniència que
l'estructura del Govern sorgit del darrer procés electoral pugui
ampliar-se, es considera oportú reformar parcialment l'article 3
de la Llei de 5/ 1984, de manera que el nombre de conselleries
amb o sense responsabilitat executiva pugui ser determinat
lliurament pel president de les Illes Balears.

Aquesta modificació parcial i urgent s'aborda en coherència
amb els principis d'eficàcia i de seguretat jurídica, sense
prejutjar, això no obstant, una reflexió futura de més abast sobre
l'adaptació del text  legal del 1984 que avui ha esdevingut, en
gran part, obsolet.

Així mateix, també es considera oportú eliminar l'obstacle
pressupostari present a l'apartat 4 de l'article 3 de la Llei 5/ 1984,
el qual condiciona el disseny organitzatiu de la Presidència del
Govern més allà d'allò que tècnicament seria desitjable en una
norma de rang legal.

Article únic.

Queden sense contingut els apartats 3 i 4 de l'article 3 de la
Llei 5/ 1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final.

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

A la seu del Parlament, a 14 de març del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la InterpelAlació RGE núm.
324/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern de les Illes Balears en matèria de carreteres.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat José Mª
González i Ortea.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Miquel
Nadal i Buades del G.P. Mixt i Hble Sra. Mercè Amer i Riera
del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. José Mª
González i Ortea i Josep Antoni Ferrer i Orfila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 965/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de
concursos-oposicions.(BOPIB 38 de 17 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 971/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a notificació per part
del jutjat al Govern balear de l'acte de suspensió del borsí
d'interins.(BOPIB 38 de 17 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 616/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exposicions itinerants entre
les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.(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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 618/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'organisme que farà el
seguiment de l'Objectiu 2.(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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 713/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a entitats amb les quals ha
formalitzat préstecs Fires i Congressos, SA. (BOPIB 35 de 25
de febrer del 2000).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Vicepresident.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 714/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantia en concepte de
préstecs formalitzades  per Fires i Congressos, SA. (BOPIB 35
de 25 de febrer del 2000).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 745/00,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris de les obres de la
carretera Palma-Universitat. (BOPIB 37 de 10 de març 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de març del 2000, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 37 de 10 de març 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 747/00.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març del 2000, quedà retirada la pregunta de
referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
d'avançament a la carretera d'Eivissa a Sant Antoni (BOPIB
núm. 37, de 10 de març del 2000).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a decaïment de les preguntes RGE núm. 773/00

i 397/00.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març del 2000, decaigueren les preguntes de
referència, que es relacionen a continuació, a causa de
l'absència del diputat que les havia presentades:

* RGE núm. 773/00, presentada per 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 (BOPIB núm. 37, de 10 de març del 2000).

* RGE núm. 397/00, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Ma
Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari POpular,
relativa a nom del metge responsable de retirar les
subscripcions dels mitjans de comunicació escrits a l'Hospital
Psiquiàtric (BOPIb núm. 32, d'11 de febrer del 2000).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE núm. 966/00.
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 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de març del 2000, quedà ajornada per al proper ple la
pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a habitatges turístics de vacances (BOPIB
núm. 38, de 17 de març del 2000), atesa la petició en aquest
sentit del conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a aprovació de la liquidació del pressupost del

Parlament de les Illes Balears, corresponent a l'exercici del
1999.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març del 2000, aprovà per assentiment la liquidació del
pressupost del Parlament de les Illes Balears, corresponent a
l'exercici del 1999.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de març del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
Relativa a Declaració institucional amb motiu de l' any

mundial de les matemàtiques.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de març del 2000, aprovà per assentiment la Declaració
institucional de referència, amb el text que es transcriu a
continuació:

Declaració institucional amb motiu 
de l'any mundial de les matemàtiques

L'any 2000 va ser proclamat any mundial de les
matemàtiques a la Declaració de Río de Janeiro del 1992.
Aquesta iniciativa va rebre el suport de la Unesco en reunió
plenària a la Conferència General de l'11 de novembre del 1997.
Moltes associacions i institucions internacionals han expressat
llur suport a aquesta celebració i hi colAlaboren. El Parlament
espanyol i els d'algunes comunitats autònomes també han fet
declaracions donant-hi suport. A les Illes Balears de moment
s'ha constituït  una comissió formada per ensenyants de
matemàtiques de tots els nivells educatius, universitari i no
universitari.

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la celebració
d'aquest any mundial, atès que és una oportunitat per millorar
l'educació matemàtica dels escolars i permet millorar la
divulgació, entre el públic en general i entre els professors i

alumnes, del coneixement matemàtic i del paper essencial que
avui tenen les matemàtiques, i molt especialment perquè:

Les matemàtiques són una de les màximes expressions de la
intel Aligència humana i són un magnífic exemple de la bellesa de
les creacions humanes, i constitueixen un eix central de la
història de les idees i de la cultura.

Les aplicacions de les matemàtiques són cada cop més
extenses, no solament en l'àmbit de les ciències naturals i de la
tecnologia, sinó també en molts altres camps fonament als en el
desenvolupament i el progrés dels pobles.

Les matemàtiques tenen un paper essencial en els sistemes
educatius i en l'aprenentatge dels escolars i, per consegüent,
formen part  del bagatge cultural de tota la població, i són
indispensables per desenvolupar i comprendre la societat de la
informació.

Les matemàtiques impliquen universalitat, pel seu origen i
desenvolupament en cultures molt diverses, pel seu llenguatge
i per les seves aplicacions, que les converteixen en un vehicle
per a la cooperació entre diferents pobles i cultures.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears convida:

Les institucions i corporacions de les Illes Balears a donar
el seu suport, en el seu àmbit de competència, a les activitats
orientades a abastar els objectius de la Declaració de Río de
Janeiro. Aquesta invitació s'adreça molt especialment a la
Universitat de les Illes Balears, atesa la singularitat i
responsabilitat del seu rol en l'educació i la formació a les Illes.

A promoure l'organització d'actes culturals, acadèmics i
lúdics entre els estudiants de tots els nivells educatius, dirigits
a abastar els objectius de la Declaració de Río de Janeiro.

Els professors de matemàtiques de tots els nivells educatius
a aprofitar la celebració per augmentar el nivell de competència
dels seus alumnes, a perfeccionar el seu nivell científic i els
mètodes d'ensenyament i aprenentatge, tot  interpretant el paper
essencial que les matemàtiques tenen com a disciplina científica
en la formació de nins i joves.

Els mitjans de comunicació a fer-se ressò de les activitats
que s'organitzin i a traslladar a la societat aquells aspectes de
les matemàtiques que puguin tenir més interès per a la gran
majoria de ciutadans.

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la celebració
de l'Any Mundial de les Matemàtiques i hi colAlabora, d'acord
amb els seus objectius; també, perquè aquesta celebració pot
significar un impuls per a la recerca matemàtica al segle XXI i
pot ajudar a fomentar la cooperació internacional.

Seu del Parlament, 16 de març del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1346/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a exposicions a Sa Llonja. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1347/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a exposicions acollides a Sa Llonja. (Mesa de 29 de març del
2000).

RGE núm. 1348/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a exposicions acollides a Sa Llonja. (Mesa de 29 de març del
2000).

RGE núm. 1349/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a noves places de personal al Museu de Mallorca. (Mesa de
29 de març del 2000).

RGE núm. 1350/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a noves places de personal al Museu de Menorca. (Mesa de
29 de març del 2000).

RGE núm. 1351/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a noves places de personal al Museu d'Eivissa i Formentera.
(Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1352/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a noves places de personal a l'Arxiu Històric de Mallorca.
(Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1353/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a noves places de personal a la Biblioteca pública de
Mallorca. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1354/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a noves places de personal a la Biblioteca pública de
Menorca. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1355/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a catàlegs de la Biblioteca pública de Mallorca. (Mesa de 29
de març del 2000).

RGE núm. 1356/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a catàlegs de la Biblioteca pública de Menorca. (Mesa de 29
de març del 2000).

RGE núm. 1357/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a estructura orgànica de la Biblioteca pública de Mallorca.
(Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1358/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a estructura orgànica de la Biblioteca pública de Menorca.
(Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1359/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a estructura orgànica de l'Arxiu Històric de Mallorca. (Mesa
de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1360/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a serveis de la Biblioteca pública de Mallorca. (Mesa de 29
de març del 2000).

RGE núm. 1361/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a serveis de la Biblioteca pública de Menorca. (Mesa de 29
de març del 2000).

RGE núm. 1362/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a serveis de l'Arxiu Històric del Regne de Mallorca. (Mesa de
29 de març del 2000).

RGE núm. 1363/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a personal contractat pel consorci Cofuc. (Mesa de 29 de
març del 2000).

RGE núm. 1364/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel director general de Cultura. (Mesa de
29 de març del 2000).

RGE núm. 1365/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel director general de Política
Lingüística. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1366/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel director general d'Administració
Educativa. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1367/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats per la directora general d'Ordenació i
Innovació. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1368/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel director general de Personal Docent.
(Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1369/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa



BOPIB núm. 41 -  31 de març del 2000 863

a viatges realitzats pel director general de Planificació i
Centres. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1370/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel director general d'Universitat. (Mesa
de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1371/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel director general de Formació
Professional i d'Inspecció Educativa. (Mesa de 29 de març del
2000).

RGE núm. 1372/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel delegat territorial d'Educació a
Menorca. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1373/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a viatges realitzats pel director general d'Educació a Eivissa
i Formentera. (Mesa de 29 de març del 2000).

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines exposicions ha acollit Sa Llonja des del juliol del
1999 fins a la data? Especificau-ne les dates d'inici i de
finalització.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines exposicions, de les acollides a Sa Llonja des del
juliol del 1999, es pensen dur a l'illa de Menorca?

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines exposicions, de les acollides a Sa Llonja des del
juliol del 1999, es pensen dur a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 escrita.

Quines noves places de personal del Museu de Mallorca ha
dotat el Govern de les Illes Balears per a l'any 2000?
Especificau-ne la categoria i la dotació pressupostària.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves places de personal del Museu de Menorca ha
dotat el Govern de les Illes Balears per a l'any 2000?
Especificau-ne la categoria i la dotació pressupostària.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves places de personal del Museu d'Eivissa i
Formentera ha dotat el Govern de les Illes Balears per a l'any
2000? Especificau-ne la categoria i la dotació pressupostària.
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Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves places de personal de l'Arxiu Històric del
Regne de Mallorca ha dotat el Govern de les Illes Balears per a
l'any 2000? Especificau-ne la categoria i la dotació
pressupostària.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves places de personal de la Biblioteca Pública de
Mallorca ha dotat el Govern de les Illes Balears per a l'any 2000?
Especificau-ne la categoria i la dotació pressupostària.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines noves places de personal de la Biblioteca Pública de
Menorca ha dotat el Govern de les Illes Balears per a l'any
2000? Especificau-ne la categoria i la dotació pressupostària.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

De quins tipus de catàlegs disposa actualment la Biblioteca
Pública de Mallorca?

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quins tipus de catàlegs disposa actualment la Biblioteca
Pública de Menorca?

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'estructura orgànica de la Biblioteca Pública de
Mallorca? Especificau-ne els departaments i/o les seccions en
què estigui organitzada i la qualificació tècnica del personal
responsable de cadascun.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'estructura orgànica de la Biblioteca Pública de
Menorca? Especificau-ne els departaments i/o les seccions en
què estigui organitzada i la qualificació tècnica del personal
responsable de cadascun.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'estructura orgànica de l'Arxiu Històric de
Mallorca? Especificau-ne els departaments i/o les seccions en
què estigui organitzat i la qualificació tècnica del personal
responsable de cadascun.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quins serveis disposa actualment la Biblioteca Pública
de Mallorca?

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quins serveis disposa actualment la Biblioteca Pública
de Menorca?

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quins serveis disposa actualment l'Arxiu Històric del
Regne de Mallorca?

Palma, a 20 de març del 2000.

El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de personal que té contractat el Consorci
per al Foment i Ús de la llengua catalana (Cofuc)?

Especificau-ne el nom i els cognoms, la categoria
professional i la titulació acadèmica de què disposin.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viatges ha realitzat el director general de Cultura,
fora de Mallorca, des de la seva presa de possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viat ges ha realitzat el director general de Política
Lingüística, fora de Mallorca, des de la seva presa de
possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viatges ha realitzat el director general
d'Administració Educativa, fora de Mallorca, des de la seva
presa de possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viatges ha realitzat la directora general
d'Ordenació i Innovació, fora de Mallorca, des de la seva presa
de possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viatges ha realitzat el director general de Personal
Docent, fora de Mallorca, des de la seva presa de possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Quants de viatges ha realitzat el director general de
Planificació i Centres, fora de Mallorca, des de la seva presa de
possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viatges ha realitzat el director general
d'Universitat, fora de Mallorca, des de la seva presa de
possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viatges ha realitzat el director general de
Formació Professional i d'Inspecció Educativa, fora de
Mallorca, des de la seva presa de possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de viatges ha realitzat el delegat territorial
d'Educació a Menorca, fora de Mallorca, des de la seva presa
de possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de viatges ha realitzat el delegat territorial
d'Educació a Eivissa i Formentera, fora de Mallorca, des de la
seva presa de possessió?

Especificau-ne quins, la data d'inici i de finalització, el lloc
visitat i l'objectiu del viatge.

Palma, a 20 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1331/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traspàs de la gestió dels museus de titularitat estatal als
consells insulars. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1332/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valor cadastral de les finques d'Albarca i Es Verger. (Mesa de
29 de març del 2000).

RGE núm. 1333/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preu de les finques d'Albarca i Es Verger. (Mesa de 29 de
març del 2000).

RGE núm. 1334/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
garantir l'aigua a l'illa de Menorca. (Mesa de 29 de març del
2000).

RGE núm. 1335/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de vial de la UIB. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1336/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
les comunicacions entre Palma i la comarca de Manacor.
(Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1337/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència en matèria d'urbanisme i ordenació del territori
al Consell Insular de Mallorca. (Mesa de 29 de març del
2000).

RGE núm. 1338/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parc natural
de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1339/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fires que
pensa dur a terme Fires i Congressos, SA. (Mesa de 29 de
març del 2000).

RGE núm. 1340/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fires
realitzades per Fires i Congressos, SA. (Mesa de 29 de març
del 2000).

RGE núm. 1389/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita del
Molt Hble. Sr. President de la comunitat autònoma a Cuba.
(Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1390/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió del
Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 29 de març del 2000).

Palma, a 29 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Compta el Govern de les Illes Balears amb qualque informe
jurídic que avaluï el possible traspàs de la gestió dels museus
de titularitat estatal i actualment gestionats per la CAIB, als
consells insulars?

Palma, a 24 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el valor cadastral de les finques d'Albarca i Es
Verger adquirides recentment pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 24 de març del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller de Turisme que és adequat el preu
pagat per les finques d'Albarca i Es Verger?

Palma, a 24 de març 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.

Quines mesures pensa dur a terme la Conselleria de Medi
Ambient, per tal de garantir la quantitat i la qualitat d'aigua a
l'illa de Menorca?

Palma, a 29 de febrer del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins dels dos projectes de reforma del vial de la UIB, el de
la Conselleria d'Obres Públiques o el de la Conselleria de Medi
Ambient, triarà el Govern de les Illes Balears per solucionar els
greus problemes de trànsit d'aquest vial?

Palma, a 23 de març del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines solucions pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears per millorar la comunicació entre Palma i la comarca de
Manacor?

Palma, a 23 de març del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons informen els mitjans de comunicació, ja existeix un
principi d'acord entre el Govern i el Consell Insular de Mallorca
per fer efectiva la transferència en matèria d'Urbanisme i
Ordenació del Territori, quina ha estat la participació del
Consell Insular de Menorca a l'esmentat acord?

Palma, a 8 de març del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'àmbit de la declaració de parc natural que pensa fer
el Govern de les Illes Balears a la Serra de Tramuntana?

Palma, a 7 de març del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.



BOPIB núm. 41 -  31 de març del 2000 869

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les fires que pensa realitzar Fires i Congressos,
SA, l'organització o direcció tècnica de les quals es durà a terme
amb personal no adscrit a Fires i Congressos, SA?

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines fires de les realitzades per Fires i Congressos, SA,
se n'ha dut a terme l'organització o direcció tècnica amb
personal no adscrit a Fires i Congressos SA?

Palma, a 29 de febrer del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Va manifestar el Molt  Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears al president de Cuba, Sr. Fidel Castro, la seva
preocupació en relació amb la manca de drets i llibertats que
pateix aquell país?

Palma, a 24 de març del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de respos ta oral davant Ple.

Pensa el president del Govern de les Illes Balears que
aquest govern "tiene que ponerse las pilas para poder salir a
flote"?

Palma, a 24 de març del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1341/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protocol d'internaments no voluntaris. (Mesa de 29
de març del 2000).

RGE núm. 1342/00, del Grup Parlamentari Popular,
r e la t i va  a  r eadmis s ió  de l  per sona l  acomiada t
improcedentment. (Mesa de 29 de març del 2000).

RGE núm. 1343/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a presentació d'un contenciós davant el Tribunal de
Justícia europeu i celebració d'una conferència d'illes de la
Unió Europea a les Illes Balears. (Mesa de 29 de març del
2000).

Palma, a 29 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 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.

Un dels problemes més greus i dramàtics que planteja la
malaltia mental és l'internament involuntari dels malalts en crisi
aguda. La falta de coordinació entre les diverses institucions
implicades en el procés duu com a conseqüència el total
desempar per als malalts mentals i les seves famílies, cuidadores
directes en el 87% dels casos.

La majoria de les comunitats autònomes, a la vista de la greu
situació, totalment discriminatòria per a la malaltia mental, han
elaborat un protocol d'internaments no voluntaris que ha
acabat amb el tracte injust que venien suportant entre l'1 i el 3%
de les famílies de les seves respectives comunitats.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè constitueixi en el menor temps possible un



870 BOPIB núm. 41 -  31 de març del 2000

protocol d'internaments no voluntaris, que protegeixi la salut
mental i ompli el buit existent en aquesta comunitat autònoma.

Palma, a 23 de març del 2000.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

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 des que va entrar en el Govern l'anomenat pacte
d'esquerres, s'ha acomiadat i s'està acomiadant molt de personal
laboral de les empreses públiques.

Atès que tots, absolutament tots, aquests acomiadaments
han estat reconeguts o declarats improcedents.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent proposició
no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
readmissió immediata de tot el personal acomiadat
improcedentment.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè cessi
immediatament d'acomiadar personal laboral improcedentment.

Palma, a 23 de març del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de l'aprovació del Tractat d'Amsterdam, l'article 158 del
Tractat, relatiu a la cohesió econòmica i social, conté una
referència específica a les illes. Aquesta referència ha estat
objecte de redaccions diferents i fins i tot  contradictòries
segons les diferents llengües oficials de la Unió Europea. A
algunes, l'article 158 sols fa referència a “les regions o illes
menys afavorides”, mentre que en altres fa referència a “les
regions menys afavorides o les illes”. Aquestes dues fórmules
t enen, evidentment, significats molt diferents: en el primer cas,
les illes sols són un subconjunt de les regions designades com
a menys afavorides en funció de criteris socioeconòmics; en el
segon, el fenomen de la insularitat es distingeix clarament i
requereix un tracte particular.

El fet que un text  tan important com el Tractat hagi pogut
ser objecte de redaccions contradictòries no deixa de
sorprendre. Però encara és més sorprenent l'evolució de la
redacció de la versió francesa entre el mes de juny del 1997
(conclusió de la CIG) i el mes de novembre d'aquest mateix any
(publicació en el DO C 340). El juny del 1997, el lloc web del
Consell Europeu publicava una acta de l'acord d'Amsterdam. El
text francès era en aquells moments el següent:

“g) Régions insulaires

Modification de l'article 130 A deuxième alinéa du TCE

En particulier, la Communauté vise à réduire l'ecart entre
les niveaux de développement des diverses régions et le retard
des régions les moins favorisées ou des iles, y compris les
zones rurales.”

Uns mesos més tard, la fórmula havia estat modificada per
passar a ser el text publicat en el Diari Oficial el següent:

“En particulier, la Communauté vise à réduire l'ecart
entre les niveaux de développement des diverses régions et le
retard des régions ou iles les moins favorisées, y compris les
zones rurales”.

Es pot  comprovar que aquesta evolució pareix -pel que
sabem- específica de la versió francesa, ja que en altres
llengües del Tractat (com per exemple en italià) l'article 158 es va
publicar sota la forma “les regions menys afavorides o les illes”.

El reconeixement de la importància i problemàtica de la
insularitat determinen la necessitat d'una sèrie d'accions; és per
això que el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, a semblança d'altres governs regionals
europeus, presenti un contenciós davant el Tribunal Europeu
per defensar la redacció de l'article 158 del Tractat d'Amsterdam
més favorable a les illes europees.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar del Parlament Europeu i de la Comissió
Europea la celebració d'una conferència de les illes de la Unió
Europea per tractar tota la problemàtica específica que aquestes
tenen, amb participació de tots els interlocutors implicats:
institucions europees, administracions estatals, regions
insulars i agents socials i ciutadans. Així mateix, a solAlicitar que
Balears organitzi aquesta conferència.

Palma, a 22 de març del 2000.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3048/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a professors a
centres concertats afectats per la reducció de plantilla.
(BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre del 1999).

Només una professora afectada, la Sra. Pilar Santiesteban
Corral del colAlegi concertat San Alfonso María de Ligorio.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 167/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a professors
a funcions específiques centre de documentació de l'Escola
Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 30 de 28 de gener del 2000).

El Centre de Documentació tendrà com a funció principal la
de donar la possibilitat de consulta directa a tots els tècnics i
professionals de l'esport, bé acudint al centre personalme n t  o
bé connectant-se via Internet al fons bibliogràfic del mateix
centre.

També oferirà la possibilitat de recerques dins un ampli marc
de relació amb biblioteques esportives de diferents països.

Igualment oferirà el servei propi d'un centre de
documentació bibliogràfic, cercant i enviant la informació
solAlicitada.

A més, oferirà els serveis d'hemeroteca i videoteca.

Palma, 28 de febrer del 2000.
El conseller de Treball:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 358/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants i
recaptació del Museu d'Eivissa-Formentera l'any 1999.
(BOPIB núm. 32 d'11 de febrer del 2000).

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera ha rebut
durant l'any 1999 un total de 20.973 visitants, dels quals 1.182
eren escolars i 8.543, jubilats.

La recaptació total de l'any 1999 ha estat d'1.661.350
pessetes.

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

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 359/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants i
recaptació del Museu de Mallorca l'any 1999. (BOPIB núm.
32 d'11 de febrer del 2000).

El Museu de Mallorca ha rebut durant l'any 1999 un total
d'11.437 visitants, dels quals 1.224 eren escolars.

La recaptació total de l'any 1999 ha estat d'1.514.000
pessetes.

El Museu de Mallorca, Secció Etnològica de Muro ha rebut
durant l'any 1999 un total de 3.492 visitants, dels quals 811 eren
escolars.

La recaptació total de l'any 1999 ha estat de 439.500
pessetes.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 360/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants i
recaptació del Museu de Menorca durant l'any 1999. (BOPIB
núm. 32 d'11 de febrer del 2000).

El Museu de Menorca ha tingut durant l'any 1999 un total
de 13.239 visitants, dels quals 2.354 eren escolars.

La recaptació total de l'any 1999 ha estat d'1.656.860
pessetes.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 361/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants i
recaptació del Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant
l'any 1999. (BOPIB núm. 32 d'11 de febrer del 2000).

La Necròpolis dels Puig des Molins ha rebut durant l'any
1999 un total de 2.499 visitants, dels quals 839 eren escolars i
1.005, jubilats.

La recaptació total de l'any 1999 ha estat de 186.750
pessetes.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 495/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a construcció d'un
institut a Portocristo. (BOPIB núm. 33 de 18 de febrer del 2000).

La construcció d'un institut a Portocristo està pendent de
la cessió d'un solar. Per això, mentre no hi hagi un solar no hi
pot haver previsió pressupostària per a l'any 2000.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 551/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a romanents
de la Universiada Palma'99. (BOPIB núm. 33 de 18 de febrer
del 2000).

A causa de l'extensió i la complexitat de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/des.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 552/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a romanents
de la Universiada Palma'99. (BOPIB núm. 33 de 18 de febrer
del 2000).

A causa de l'extensió i la complexitat de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/des.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 553/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a romanents
de la Universiada Palma'99. (BOPIB núm. 33 de 18 de febrer
del 2000).

A causa de l'extensió i la complexitat de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels/de les Hbles. Srs./Sres.
Diputats/des.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 557/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a subvencions
donades pel Govern de les Illes Balears a l'Obra Cultural
Balear l'any 1999. (BOPIB núm. 33 de 18 de febrer del 2000).

No hi va haver subvencions del Govern de les Illes Balears
durant el 1999 a favor de l'Obra Cultural Balear.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 563/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a la vaga
d'estudiants de dia 9 de febrer del 2000. (BOPIB núm. 33 de 18
de febrer del 2000).

Segons el mostreig realitzat pel Departament d'Inspecció
Educativa, el percentatge d'estudiants que varen anar a la vaga
de dia 9 de febrer del 2000 foren:

- ESO (2n cicle): 61.43%.
- Batxillerta: 93.07%.

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

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 667/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a béns
d'interès cultural o catalogats propietat de la CAIB. (BOPIB
núm. 35 de 25 de febrer del 2000).

- Sa LLonja de Palma. Mallorca.
- Consolat de la Mar. Mallorca.
- Jaciment de Can Blai. Formentera.

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

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 668/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a béns
immobles d'interès cultural gestionats per la CAIB. (BOPIB
núm. 35 de 25 de febrer del 2000).

- Arxiu del Regne de Mallorca.
- Arxiu i Biblioteca Pública de Menorca.
- Biblioteca Pública de Mallorca.
- Museu de Mallorca.
- Museu Etnològic de Muro.
- Museu monogràfic de Pollentia. Alcúdia.
- Museu de Menorca.
- Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
- Necròpolis del Puis des Molins. Eivissa.
- Sa Llonja.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1319/00, de cinc diputats-membres de la

Comissió de Drets Humans, relatiu a solAlicitud de
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de març del 2000, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social, davant la Comissió  de Drets
Humans, per tal d'informar sobre el maltractaments i la
violència contra les dones.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1344/00, de quatre diputats-membres de la

Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de març del 2000, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió  de
Cultura, EDucació i Esports, per tal d'informar sobre el
projecte de creació de la Universitat Europea CEES.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1345/00, de quatre diputats-membres de la

Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Treball.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de març del 2000, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Treball, davant la Comissió  d'Assumptes
Socials, per tal d'informar sobre política de formació i
ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a retirada de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant la Comissió de Turisme RGE núm.
693/00 a 700/00, ambdues incloses. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de març del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1298/00, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual retira les preguntes de referència, relatives
a habitatges de vacances i publicades al BOPIB núm. 35, de
25 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a canvis a diverses comissions i a la Diputació

Permanent.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de març del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1330/00, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual comunica els canvis següents:

* Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
- L'Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual substitueix la Sra.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
- L'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona substitueix l'Hble. Sr.

Joan Marí i Bonet.

* Comissió d'Economia:
- L'Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual substitueix la Sra.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
- L'Hble. Sr. Joan Marí i Tur substitueix la Sra. Catalina

Palau i Costa.
El portaveu de la comissió serà l'Hble. Sr. Joan Marí i Tur

en substitució de la Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

* Comissió de Turisme:
- L'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona substitueix l'Hble. Sr.

Joan Marí i Tur.

* Comissió de Cultura, Educació i Esports:
- L'Hble. Sr. Joan Marí i Bonet substitueix la Sra. Catalina

Palau i Costa.

* Comissió de Drets Humans:
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- L'Hble. Sra. Francisca Bennassar i Tous substitueix la
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

* Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals i
insulars a la comunitat autònoma del pressupost i de les
polítiques de la Unió Europea:

- L'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona substitueix la Sra.
Catalina Palau i Costa.

* Comissió no permanent d'investigació de possibles
irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents
a les Illes Balears:

- L'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona substitueix la Sra.
Catalina Palau i Costa.

* Diputació Permanent:
-L'Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual substitueix la Sra.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
- L'Hble. Sr. Josep Juan i Cardona substitueix la Sra.

Catalina Palau i Costa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

B)
Relativa a substitució a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sess ió de
dia 29 de març del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1318/00, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Portella i Coll,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
mitjançant el qual comunica que tornarà a formar part de la
comissió de referència en substitució de l'Hble. Sr. Miquel
Ramon i Juan.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

C)
Relativa a celebració de l'exercici teòric de la

convocatòria per a la provisió, per concurs-oposició amb
caràcter interí, d'una plaça de lletrat/ada al servei del
Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveu la base 6.2.1 de les
reguladores de la convocatòria de referència, publicada al
BOPIB núm. 31, de 4 de febrer d'enguany, es convoca els
opositors a la celebració de l'exercici teòric (base 6.2.3) per
al divendres dia 7 d'abril a les 10,00 hores, a la seu del
Parlament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .
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