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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

911

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Miquel
Nadal i Buades del G.P. Mixt, Hble Sr. Josep Portella i Coll
del G.P. d'esquerra Unida i Ecologista, Hble Sr. Cecili Buele
i Ramis del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sr. Tirs Pons
i Pons del G.P. Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Manuel
Jaén i Palacios i Damià Pons i Pons.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament, en sessió de dia 4 d'abril del 2000,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
384/00, relativa a l'hospital Verge del Toro de Maó, i quedà
aprovada per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ
A)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
estudiar les necessitats reals de llits al nou hospital de
l'INSALUD de Menorca, i a construir-lo segons aquesta realitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
realitzar les millores necessàries a l'hospital Verge del Toro de
M aó per tal de mantenir una plena funcionalitat en tant no es
construeixi el nou centre. Així mateix valorarà l'externalització de
determinades unitats de l'Hospital, en tant no s'acabi el nou
edifici.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
començar a adequar les necessitats de plantilles i de tecnologia
a les necessitats del nou centre i a la seva cartera de serveis."

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 41 de 31 de març del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balear s, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la seu del Parlament, 7 d'abril del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la InterpelAlació RGE núm. 537/00,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de
l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén
i Palacios.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 1427/00, de
l'Hble. Sr. Diputat
Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a guardonats a la darrera
convocatòria dels premis Ramon Llull. (BOPIB 42 de 7 d'abril
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 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 41
de 31 de març del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 1419/00, de
l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a licitació, compra de
terrenys i construcció de l'hospital d'Inca. (BOPIB 42 de 7
d'abril del 2000).

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

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 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 843/00, de
l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a variant sud d'Andratx.
(BOPIB 37 de 10 de març del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 1101/00, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a quines
actuacions té pendents la Conselleria d'Agricultura i Pesca
en relació amb les reserves marines del litoral de les Illes
Balears. (BOPIB 40 de 24 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 12 d'abril 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 d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 1418/00, de
l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cultius afectats per la
calabruixada del 26 de març. (BOPIB 42 de 7 d'abril de març
del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 1080/00, 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. (BOPIB 40 de
24 de març del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 845/00, de
l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa atraçat del tren Sa PoblaAlcúdia. (BOPIB 37 de 10 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 37 de 10 de març del 2000).

Relativa a ajornament de les preguntes RGE núm. 1389/00
i 1390/00.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 4 d'abril del 2000, quedaren ajornades les preguntes de
referència, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria
Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
visita del Molt Hble. Sr. President de la comunitat autònoma
a Cuba i a opinió del Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears (BOPIB núm. 41, de 31 de març del 2000),
atesa la solAlicitud presentada pel Govern en aquest sentit.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril 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. Vicepresident i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 d'abril del 2000, rebutjà l'esmena a la totalitat RGE núm.
223/00, del Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
RGE núm 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística de les Illes Balears, en matèria
d'habitatges turístics de vacances. (BOPIB núm. 25 de 17 de
setembre del 1999).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm . 415/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
soterrament de les línies de ferrocarrils a Palma. (BOPIB núm.
32 d'11 de febrer del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
G overn de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de març del 2000,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 4725/99,
4726/99 i 4727/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tipus
d'assegurança que cobreix l'edifici, les colAleccions i les
persones del Museu d'Eivissa i Formentera, del Museu de
Menorca i del Museu de Mallorca, respectivament. (BOPIB
núm. 26 de 29 de desembre del 1999).

Un cop efectuada la votació corresponent quedà
proclamat vicepresident de la Comissió d'Economia, per 8
vots a favor i 5 en blanc, l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Bonet, adscrit al Grup Parlamentari Popular.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 1583/00, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt, relativa a segells postals i altres efectes
postals emesos i posats en circulació de conformitat amb la
realitat plurilingüe de l'Estat.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern,
davant la Comissió d'Economia, sobre el nou Objectiu 2 a les
Illes Balears per al període 2000-2006 (RGE núm. 609/00).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern qui
informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 125, 126 i 177 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, i de conformitat
amb l'article 28.2 de l'Estatut d'Autonomia, els grups
parlamentaris Popular, Socialista,. PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt presenten la proposició de
llei següent per a la seva tramitació a la Cambra i, posteriorment,
per a la seva remissió al Congrés dels Diputats.
Proposició de llei de segells postals i altres efectes postals
emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat
plurilingüe de l'Estat

2.5. INFORMACIÓ

Exposició de motius.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a elecció de vicepresident
d'Economia del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

de

la

Comissió

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de març del 2000, procedí a
l'elecció del càrrec de vicepresident de la comissió que havia
quedat vacant com a conseqüència de la renúncia de la
condició de diputada de la Sra. Catalina Palau i Costa.

L'article 3 de la Constitució disposa que el castellà és la
llengua espanyola oficial de l'estat, però aquest mateix precepte
constitucional estableix que les altres llengües espanyoles
també seran oficials en les respectives comunitats autònomes,
d'acord amb els seus estatuts, i remarca que la diversitat
lingüística de l'Estat serà objecte d'especial respecte i protecció.
En la sessió de dia 9 de març del 1999, el Congrés dels
Diputats va aprovar per àmplia majoria la presa en consideració
d'una proposició de llei del Parlament de Catalunya sobre l'ús
de les llengües oficials de l'Estat en l'emissió de bitllets i en
l'encunyació de monedes de l'euro; en la sessió de dia 13
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d'abril, també per àmplia majoria, va aprovar la presa en
consideració d'una altra proposició de llei d'incorporació als
passaports i documents nacionals d'identitat de les llengües
oficials a l'Estat espanyol. Tots dos acords mostres l'existència
d'una voluntat política d'incorporar als símbols estatals les
llengües de l'estat diferents del castellà, d'acord amb el mandat
constitucional de respecte i protecció de la diversitat
lingüística.
L'1 de gener del 2000 se celebrà el 150è aniversari del primer
segell postal modern espanyol. En 150 anys, l'estat espanyol no
ha emès cap segell redactat íntegrament en una llengua
espanyola diferent del castellà, i només ha emès 38 segells
(l'1,02%) amb una o més paraules en català, gallec o èuscar.
Aquesta situació contrasta amb la de molts altres estats
d'Europa i del món que emeten regularment segells i efectes
postals de tota mena en les llengües diverses dels seus
ciutadans. A Europa aquest és el cas de Bèlgica, Dinamarca,
Finlàndia, Irlanda, Noruega i Suïssa.
A quests precedents internacionals, juntament amb el
mandat constitucional del respecte i de la protecció de la
diversitat lingüística, fan raonable la proposta d'incorporar les
llengües de l'Estat diferents del castellà als segells espanyols.
El fet que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre emeti uns 50
segells nous cada any fa possible la presència immediata i
adequada de totes aquestes llengües en aquest símbol de
l'Estat.
La proposta d'incorporació no exclou les tres llengües de
l'estat que, encara que no siguin oficials a les respectives
comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts (occità de
la Vall d'Aran, asturià i aragonès), també són mereixedores de
respecte i protecció, tal com expliciten els estatuts d'autonomia
de Catalunya, Astúries i Aragó. D'altra banda, no es pot oblidar
que la varietat aranesa de l'occità és oficial a la Vall d'Aran
segons una llei aprovada pel Parlament de Catalunya.

915

catalana, gallega i basca, com a reflex de la realitat plurilingüe
de l'Estat.
Article 3.
La incorporació efectiva de les llengües diferents del
castellà en tots els efectes postals emesos per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) es produirà en un termini
no superior als sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta
llei.
Palma, 3 d'abril del 2000.
GP Popular,
GP Socialista.
GP PSM-Entesa Nacionalista.
GP d'Esquerra Unida i Ecologista.
GP Mixt.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1675/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de compensació per les pèrdues
ocasionades a les explotacions agrícoles a causa de la
tempesta de calabruix del passat dia 26 de març.(Mesa de 12
d'abril del 2000).
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignants
presenten a la Mesa del Congrés dels Diputats la següent
proposició de llei:
Article 1.
Els segells postals, així com els segells automàtics de
franqueig variable, les etiquetes postals, les etiquetes postals
commemoratives, les postals, les targetes de correus, els
aerogrames, les proves de luxe, les proves oficials
commemoratives i qualsevol altre efecte postal emès per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), han de ser
emesos i posats en circulació en les llengües castellana,
catalana, gallega i basca, en la forma que es determinarà
reglamentàriament, sense detriment que també puguin ser
emesos i posats en circulació en les llengües asturiana,
aragonesa i occitana, de conformitat amb la realitat plurilingüe
de l'estat.
Article 2.
La publicitat institucional que acompanyi la presentació
dels nous segells postals i tots altres efectes postals ha de fer
esment explícit de la presència de les llengües castellana,

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre les mesures de compensació per les pèrdues ocasionades
a les explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix
del passat 26 de març.
El passat 26 de març, al voltant de les 13,00 hores, es va
produir a la zona nord de Mallorca una tempesta de calabruix
que es va deixar sentir d'una forma molt intensa als municipis
de Muro, Santa Margalida i Sa Pobla.
L'esmentada tempesta ha ocasionat danys importants a les
collites de carxofes, cebes, lletugues i patates de molts de
municipis.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el
Govern de les Illes Balears per tal de conèixer les mesures que
ha pres per compensar les pèrdues ocasionades en aquestes
explotacions agrícoles arran de la tempesta de calabruix del
passat 26 de març.
Palma, a 30 de març del 2000.
El portaveu:
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José Mª González i Ortea.
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1676/00, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 537/00, relativa a
situació de l'educació secundària a les Illes Balears. (Mesa
de 12 d'abril del 2000).
Palma, a 12 d'abril 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. 537/00,
relativa a situació de l'educació secundària a les Illes Balears, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a regular,
abans de l'acabament de l'actual període de sessions, la creació
d'un organisme encarregat de la qualitat i avaluació del sistema
educatiu, de conformitat amb els articles 55 i 62 de la LOGSE.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura, en colAlaboració amb els ajuntaments més
afectats, a elaborar un programa d'actuació per reduir les taxes
d'absentisme escolar.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a elaborar un programa per fomentar
l'associacionisme educatiu i la participació més efectiva a la
comunitat escolar de les associacions de pares i mares.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a destinar més recursos a l'orientació
educativa i a millorar les mesures de suport als escolars amb
problemes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a incrementar les mesures de foment i
atenció a la diversitat, tant en els aspectes organitzatius com
curriculars.
6. El Parlament de les Illes Balears subscriu les conclusions
finals de les jornades sobre "La educación secundaria a debate:
situación actual y perspectivas".
Palma, a 5 d'abril del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

RGE núm. 1637/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quioscs
del moll de ribera de Sant Antoni. (Mesa de 12 d'abril del
2000).
RGE núm. 1638/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de construcció de l'estació marítima de Sant Antoni. (Mesa de
12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1639/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al moll de
ribera de Sant Antoni. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1692/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pa s t o r i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
anotacions al registre autonòmic de protecció de menors.
(Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1693/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
anotacions als registres relatives a adopcions. (Mesa de 12
d'abril del 2000).
RGE núm. 1694/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets del
personal transferit als consells insulars. (Mesa de 12 d'abril
del 2000).
RGE núm. 1695/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inspeccions realitzades per l'oficina de defensa dels drets del
menor. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1696/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a queixes i
denúncies rebudes a l'oficina de defensa dels drets del menor.
(Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1697/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions realitzades per l'oficina de defensa dels drets del
menor. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1698/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adaptacions i reformes de procediments per l'oficina de
defensa dels drets del menor. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1699/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de mesures de reforma tancada. (Mesa de 12
d'abril del 2000).
RGE núm. 1700/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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compliment de mesures per part dels menors. (Mesa de 12
d'abril del 2000).
RGE núm. 1701/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per augmentar la taxa de natalitat a les Illes Balears. (Mesa
de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1702/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directrius
d'obligat compliment fixades pel Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1703/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudis i
investigacions realitzades pel Govern en matèria de tutelAla,
acolliment i adopció de menors. (Mesa de 12 d'abril del
2000).
RGE núm. 1704/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pa s t o r i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a membres
integrants de la Comissió Interinsular de protecció de
menors. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1705/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a forma de
gestió administrativa del centre de reforma Es Pinaret. (Mesa
de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1706/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
impostos o taxes. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1707/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombr e
de visitants rebuts pel Museu de Pollentia (Alcúdia). (Mesa
de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1708/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació del Museu Monogràfic de Pollentia (Alcúdia).
(Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1709/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1710/00, de l'Hble. Sr. Diputat Sim ó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1711/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1712/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
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RGE núm. 1713/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1714/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1715/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1716/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrim oni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1717/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1718/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1719/00, de l'Hble. Sr. Diputat Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta de
qualificació i valoració dels béns del patrimoni cultural de la
CAIB. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
Palma, a 12 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Em pot explicar en quina situació legal es troben els dos
quioscs de venda de begudes, gelats i entrepans que hi ha
damunt el moll de ribera de Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 5 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa la Conselleria de Medi Ambient i Litoral mantenir
l'actual estació marítima del Port de Sant Antoni o per contra
pensa recuperar l'antic projecte de construcció d'una nova
estació marítima a l'altura d'un port i d'un municipi turístic de la
importància de Sant Antoni de Portmany?
Palma, a 5 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quin és el nombre total i per illes de noves anotacions als
registres de solAlicituds d'adopcions nacionals i internacionals,
del de certificats d'idoneïtat i del de propostes prèvies
d'adopció i de les tramitacions d'adopció internacional?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El personal laboral transferit als consells insulars, mitjançant
les corresponents lleis de transferència, tendran dret a
participar en els processos de funcionarització que convoqui el
Govern de les Illes Balears?

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.
Quan té previst dur a terme les obres per acabar la
remodelació i millora del moll de ribera de Sant Antoni de
Portmany?

Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Palma, a 5 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

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.
Quines han estat les inspeccions realitzades per l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor en els darrers sis mesos, a les
administracions públiques de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i entitats privades que prestin serveis a menors,
per verificar el respecte als drets dels menors i orientar les
seves actuacions?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Quin és el nombre total i per illes de noves anotacions als
registres de tutelAles, de guardes i d'acolliments, del Registre
Autonòmic de protecció de menors?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Quines han estat les queixes i denúncies rebudes i
tramitades per l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, en els
darrers sis mesos, sobre situacions d'amenaça i/o vulneració
dels drets dels menors. Amb expressió de la data d'entrada,
diligències realitzades i estat en què es troben?
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Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions o activitats ha realitzat l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor, en els darrers sis mesos, per
promoure i facilitar l'aplicació i la difusió dels convenis,
recomanacions internacionals i legislació autonòmica o
nacional sobre els drets dels menors?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.
Quina ha estat la mitjana de menors que han complit
mesures en el centre Sagrada Família?
Quines mesures judicials s'executen en el centre Sagrada
Família?
Quin ha estat el cost de cada plaça per menor i dia?
Cost total per al compliment de mesures en el centre Es
Pinaret.
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines adaptacions i reformes de procediments, reglaments
o lleis ha realitzat l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, en
els darrers sis mesos, per millorar la defensa dels drets dels
menors?
Quantes han estat ateses i per tant posades en vigor?

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.
El Govern de les Illes Balears té previst dur a terme qualque
tipus d'actuació per tal d'augmentar la taxa de natalitat de les
Illes Balears?

Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Quines? Amb quin pressupost?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

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, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la mitjana de menors que han complit
mesures de reforma tancada en el centre Es Pinaret?
Quin ha estat el cost de cada plaça per menor i dia?
Cost total per al compliment de mesures en el centre Es
Pinaret.
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:

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.
Atès el que disposa l'article 4.1 de la Llei 8/1997, de 18 de
desembre, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de tutelAla, acolliment i adopció de menors, quines
directrius d'obligat compliment ha fixat el Govern de les Illes
Balears per a la coordinació dels consells insulars en l'exercici
de la competència de menors?
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Quin ha estat el grau de seguiment i l'avaluació d'aquestes
directrius?

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

Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins estudis i quines investigacions, d'àmbit autonòmic,
ha realitzat el Govern de les Illes Balears en matèria de tutelAla,
acolliments i adopció de menors, en els darrers sis mesos?
Especificau-ne el títol, l'autor, el cost i les principals
conclusions.
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears impulsar o donar suport
a la posada en marxa d'algun nou impost o taxa al llarg
d'aquesta legislatura, per tal que el Parlament de les Illes Balears
tramiti i aprovi la corresponent norma amb rang de llei?
Palma, a 28 de març del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nombre de visitants ha rebut el Museu Monogràfic de
Pollentia (Alcúdia) des del 1995? Especificau-ne els grups
escolars i els grups de jubilats, any per any.

P)

Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins són els noms i els cognoms i la data de nomenament
dels membres que integren la Comissió Interinsular de Protecció
de Menors?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la recaptació del Museu Monogràfic de
Pollentia (Alcúdia) fruit de la venda d'entrades des del 1995?
Especificau-la any per any.

Q)

Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina serà la forma de gestió administrativa del centre de
reforma Es Pinaret per a l'any 2000?, amb quin cost?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

U)
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.
Quins informes i/o valoracions que ha realitzat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
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CAIB sobre béns culturals que hagin estat objecte de donació
o de llegat a favor de la CAIB, des de la seva creació l'1 de
desembre del 1998?
Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins informes i/o valoracions que ha realitzat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
CAIB sobre béns mobles integrants del patrimoni cultural a
efecte del pagament d'imposts cedits?
Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins informes i/o valoracions que ha realitzat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
CAIB sobre béns mobles integrants del patrimoni cultural que
hagin estat objecte d'adquisició onerosa per part del Govern
balear amb destinació a arxius, biblioteques i museus o
qualsevol altra institució o centre?
Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins informes i/o valoracions que ha realitzat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
CAIB sobre béns mobles de caràcter cultural, afectats per un
expedient de comprovació de valors, derivats de la gestió dels
tributs autonòmics de la CAIB, tant propis com cedits, des de
la seva creació l'1 de desembre del 1998?
Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.
Quins informes i/o valoracions que ha realitzat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
CAIB sobre béns mobles integrants del patrimoni cultural
propietat o gestionats pel Govern balear a l'efecte de
l'assegurança, des de la seva creació l'1 de desembre del 1998?
Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril 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

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins informes i/o valoracions
Qualificació i Valoració de Béns
CAIB sobre la inclusió de béns
categories previstes en la legislació
Illes Balears?

que ha realitzat la Junta de
del Patrimoni Cultural de la
culturals en alguna de les
del patrimoni històric de les

Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Quins informes i/o valoracions que ha realitzat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
CAIB sobre solAlicituds de permisos d'exportació definitiva i
temporal de béns culturals de les Illes Balears a què es refereix
l'article 5 de la Llei 16/1985, del Patrimoni Històric Espanyol?

Quines ponències específiques de treball ha constituït la
Junta de Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural
de la CAIB des de la seva constitució?

Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril 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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins informes i/o valoracions que ha realitzat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
CAIB sobre drets d'adquisició preferent de béns integrants del
patrimoni cultural?

Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins treballs d'assessorament ha encarregat la Junta de
Qualificació i Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la
CAIB a institucions o tècnics especialitzats, des de la seva
constitució fins a la data?
Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Especificau-ne l'assumpte i la data d'emissió dels informes
i/o les valoracions.
Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes vegades s'ha reunit la Junta de Qualificació i
Valoració de Béns del Patrimoni Cultural de la CAIB des de la
seva constitució? Especificau-ne les dates de reunió.
Palma, a 3 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1623/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a compra de
finques públiques a Eivissa i Formentera. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 12 d'abril del
2000).
RGE núm. 1636/00, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
informativa adreçada als pagesos. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1677/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al
sector agrícola ramader en relació amb la sequera. (Mesa de
12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1678/00, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Piña
i Saiz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de
qualitat dels texts normatius. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
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RGE núm. 1679/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a carretera
entre Inca i Alcúdia. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1680/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
refugi de Binifaldó. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1681/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instalAlació de barreres al pas a nivell del Camí de Son
Corcó. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
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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.
Pensa el Govern de les Illes Balears establir ajudes al sector
agrícola-ramader per tal de palAliar les pèrdues ocasionades per
la greu sequera que patim en els darrers sis mesos?
Palma, a 30 de març del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

RGE núm. 1682/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de Menorca mitjançant el III Festival Internacional
de cine de Mallorca. (Mesa de 12 d'abril del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El creixent nombre de disposicions de tots els rangs que
publica el BOIB, ha de suposar un paralAlel increment dels
mecanismes de control de qualitat de la producció. Per això, se
solAlicita que el Govern informi sobre el següent: Quin sistema
de coordinació i verificació en la presa de decisions i la seva
publicació en el BOIB té el Govern de les Illes Balears?

Quines actuacions té previstes emprendre la Conselleria de
Turisme durant el proper bienni de cara a superar la
discriminació que han patit les Pitiüses en relació amb la
compra de finques per part del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Fernando Piña i Saiz.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Agricultura del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quina és la política informativa de la Conselleria
d'Agricultura adreçada als pagesos de les nostres illes per tal
que puguin estar al corrent de determinades qüestions relatives
a la seva feina, així com dels tràmits necessaris per beneficiar-se
de les ajudes i subvencions oficials, entre d'altres?
Palma, a 5 d'abril del 2000.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 solucions pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears per millorar la comunicació per carretera entre Palma i
Alcúdia?
Palma, a 6 d'abril del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 a la consellera de Medi Ambient del
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Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.

la Comissió de Cultura, Educació i Esports.(Mesa de 12
d'abril del 2000).

En quina situació es troba el refugi de la finca de titularitat
pública de Binifaldó, dependent de la Conselleria de Medi
Ambient?

RGE núm. 1582/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a celebració d'art jove a Eivissa i Formentera, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.(Mesa de 12 d'abril del 2000).

Palma, a 5 d'abril del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 1683/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni de
millora de les zones comercials del casc urbà de Ciutadella,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 12
d'abril del 2000).

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

RGE núm. 1684/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió de
la directora general de Cooperació en torn a l'hospital
d'Higüey, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 12 d'abril del 2000).

En quina situació es troba la instalAlació de les barreres en
el pas a nivell del camí de Son Corcó de Consell?

RGE núm. 1685/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a integració
de les competències que restin al Govern a la Conselleria de
Treball i Benestar Social, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 12 d'abril del 2000).

Palma, a 31 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

RGE núm. 1686/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pa s t o r i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències als consells insulars en matèria de benestar
social, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 12 d'abril del 2000).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
s otasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al conseller de Turisme la promoció i
publicitat de Menorca aconseguida durant l'any 1999 arran de
la celebració del III Festival Internacional de Cine de M enorca?

Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Palma, a 30 de març del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

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.
Quina és la participació de joves de Mallorca en la
convocatòria de l'any 2000 d'Art Jove, en relació a l'any 1999 i
quines són les causes d'aquesta evolució?
Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1580/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a celebració d'art jove a Mallorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.(Mesa de
12 d'abril del 2000).
RGE núm. 1581/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a celebració d'art jove a Menorca, a contestar davant

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 comissió.
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Quina és la participació de joves de Menorca en la
convocatòria de l'any 2000 d'Art Jove, en relació a l'any 1999 i
quines són les causes d'aquesta evolució?

925

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

Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.

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 comissió.

No creu la consellera de benestar Social que un cop
assumides les transferències de competències pels consells
insulars en matèria d'acció social, les competències que restin
en mans del Govern poden ser integrades dins de la Conselleria
de Treball i Benestar Social?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Quina és la participació de joves d'Eivissa i Formentera en
la convocatòria de l'any 2000 d'Art Jove, en relació a l'any 1999
i quines són les causes d'aquesta evolució?
Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 la Comissió
d'Economia.
Quin és l'estat d'execució del conveni signat l'any 1998 entre
el Govern balear i l'Ajuntament de Ciutadella i que, per un
import de cent milions de pessetes ha de desenvolupar-se
durant tres anys, per tal de millorar les zones comercials del
casc urbà?
Palma, a 5 d'abril 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quina ha estat l'opinió de la directora general de Cooperació
en torn a l'Hospital d'Higüey a Santo Domingo gestionat per
Medicus Mundi?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quins serveis, quines funcions i quins centres inclou l'acord
polític definitiu sobre el traspàs de competències als consells
insulars en matèria de Benestar Social a què varen arribar la
consellera Sra. Caro i la responsable d'Acció Social del Consell,
Sra. Sintes?
Palma, a 29 de març del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1658/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista relativa a deutes externs del Tercer Món,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Drets
Humans. (Mesa de 12 d'abril del 2000).
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Atès que el deute extern dels anomenats països del
Tercer món és: reconegudament injust pel seu origen, perquè
majoritàriament no s'utilitza en benefici de les capes populars
d'aquells països; impagable, perquè aquests països ja destinen
la major part dels seus recursos a aquest pagament i, malgrat
això, el deute continua creixent i, en qualsevol cas, ja ha estat
retornat en forma d'interessos; un bumerang contra els països
creditors. L'extorsió dels rics contra els pobres rebota contra els
països rics en forma de canvi climàtic, deforestació, droga,
migracions, etc…
Atès Que els més importants organismes rectors de l'actual
ordre mundial han assumit aquest problema com a problema de
tota la humanitat (el Senat dels EUA acaba d'aprovar una
condonació total del deute contret abans del 1987; el G-7
aprovà el juny a Colònia una condonació de 71.000 milions de
dòlars; la Unió Europea ha pres decisions en la mateixa
orientació).
Atès que aquestes actuacions són el resultat tant de la mateixa
lògica econòmica com de la pressió popular i d'organitzacions
internacionals entre les que destaquen les declaracions de la
mateixa ONU, del PNDU, de l'Església Catòlica, així com de
molts altres organismes estesos entre els països del nord que
van entregar més de 17 milions de signatures a l'esmentada
cimera del G-7, i tenint en compte que més d'un milió de
signatures foren recollides a l'Estat espanyol, més de 30.000 a
la nostra comunitat, per la campanya "Deute extern, deute
etern?", i entregades el passat 18 de febrer a Federico Trillo,
president en funcions del Congrés dels Diputats, per demanar
l'abolició del deute.
Atès que el deute públic del Tercer Món amb Espanya,
1.669.000 milions de pessetes, quantitat inferior als 1.800.000
milions del pressupost del M inisteri de Defensa, i que la
quantitat condonada pel Govern espanyol és de les més
escasses del món occidental -8.000 milions el 96, 15.500 el 96 i
13.700 el 97-, un 7% de l'ajuda oficial al desenvolupament,
davant del 47% d'Itàlia o el 33% de Suïssa; i que davant això el
ministre d'Hisenda s'ha compromès a incrementar aquestes
quantitats.

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
campanya que han promogut Caritas, Confer, Justícia i Pau i
Mans Unides, per la condonació del deute extern dels països
més desfavorits.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a la
condonació total del deute extern de caràcter públic per als
països pobres altament endeutats (PPAE), així com la reducció
parcial i progressiva del deute de la resta de països que es
troben en vies de desenvolupament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol que
assumeixi un paper més actiu a favor dels països pobres i
endeutats en els fòrums mult ilaterals (FMI, BM, Club de París).
Palma, a 28 de març del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2626/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita Cabrer i González, relativa a llistat
de funcionaris exposats als taulers d'anuncies. (BOPIB núm.
11 de 23 de setembre del 2000).
Sobre aquest assumpte no es va prendre cap mesura ja que
en base a l'article 8.2 de la Llei Orgànica 11/85, de llibertat
sindical, els sindicats més representatius tenen dret a un tauler
d'anuncis situat al centre de treball i a un lloc accessible per als
treballadors.
La finalitat del tauler d'anuncis és facilitar la difusió d'avisos
d'interès per als afiliats i per als treballadors en general, per tot
això només cal dir que aquesta conselleria no pot interferir en
la llibertat dels sindicats a emprar els taulers d'anuncis per
donar informació.
Palma, 27 de març del 2000.
El conseller d'Interior:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació
B)

Atès que cada any l'Estat espanyol rep com a pagaments de
deute extern dels PVD entre 50 i 100 mil milions de pessetes,
mentre que el seu ajut al desenvolupament no supera els
170.000 milions.
Atès que el novembre del 98, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar una proposició no de llei relativa a la
condonació del deute extern dels països del sud.
És per això que es presenta la proposició no de llei següent:

A la Pregunta RGE núm. 2802/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a participació de
les Illes Balears en els darrers cinc anys a programes
educatius de la Unió Europea. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre
del 2000).
Vos trameten la informació corresponent als anys 1998 i
1999.
També vos volem fer saber que aquests doblers de la Unió
Europea arriben directament als beneficiaris sense passar per la
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Comenis 1
* 1998:
15 centres coordinadors: 45.000 euros.
14 centres associats: 28.000 euros.
Mobilitat individual: 25.000 euros.
Total: 118.700 euros.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

* 1999:
15 centres coordinadors: 45.000 euros.
8 centres associats: 16.000 euros.
Mobilitat individual: 40.340 euros.
Total: 101.340 euros.
Lingua E
* 1998:
EOI Palma: 3.750 euros.
IES Sureda i Blanes: 4.250 euros.
IES Can Peu Blanc: 2.000 euros.
Total: 10.000 euros.
* 1999:
IES Calvià: 3.193 euros.
IES Juníper Serra: 3.263 euros.
IES Josep M. Llompart: 3.100 euros.
Sagrat Cor: 6.000 euros.
Can Peu Blanc: 4.600 euros.
IES J.M. Llompart: 3.400 euros.
IES Llucmajor: 3.400 euros.
IES Ramon Llull: 4.000 euros.
Total: 30.956 euros.

RGE núm. 1662/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Comerç i Indústria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
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, Comerç i Indústria, davant
la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre els efectes
de la calabruixada del passat 26 de març i repartiment de
productes fitosanitaris.
Així mateix, d'acord amb l'establert a la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries
no legislatives situar la solAlicitud de compareixença al
davant de les iniciatives del mateix tipus que el Grup
Parlamentari Popular tengui a la mateixa comissió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Comenius 3.2
* 1998:
3 beneficiaris: 4.500 euros.
* 1999:
6 beneficiaris: 9.000 euros.
* Total: 13.500 euros.
Arió
*1998:
3 beneficiaris: 3.000 euros.
* 1999:
3 beneficiaris: 3.000 euros.
*Total: 6.000 euros.
Lingua B
* 1998:
4 beneficiaris: 4.400 euros.
* 1999:
14 beneficiaris: 20.000 euros.
* Total: 24.400 euros.
A les Illes Balears s'han adjudicat en aquests dos anys un
total de 304.896 euros (50.612.736 pessetes).

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 1663/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
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'Agricultura i Pesca, davant la
Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre les mesures
per ajudar a palAliar la sequera.
Així mateix, d'acord amb l'establert a la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries
no legislatives situar la solAlicitud de compareixença al
davant de les iniciatives del mateix tipus que el Grup
Parlamentari Popular tengui a la mateixa comissió.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 1720/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
r elatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió
de
Turisme, per tal d'informar sobre el viatge del conseller de
Turisme a Mèxic i Estats Units.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 1721/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de com pareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 d'abril del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el
viatge de la consellera de Benestar Social a Centre Amèrica.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Atès que s'ha solAlicitat per part del Senador en
representació de les Illes Balears de comparèixer davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per informar
sobre la seva activitat en el Senat.
Atesa la solAlicitud formulada per la presidenta de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en nom de la
mesa d'aquesta, en el sentit que la Presidència de la Cambra
dicti una resolució que reguli la compareixença dels
representants de les Illes Balears a les Corts Generals de l'estat
Espanyol.
Atès l'establert per l'article 28 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, que regula el criteri a seguir per a la designació
del Senador, en representació de la comunitat autònoma, les
causes del seu cessament, la limitació a la facultat de
designació, una vegada feta per primera vegada, i la
permanència durant tota la legislatura del Parlament, no obstant
la extinció del Senat.
Atès l'establert pel Reglament del Parlament, en els articles
181 i següents, que desenvolupen l'article 28 de l'Estatut i
estableixen el procediment per a aquesta designació, així com
l'article 66 del mateix Reglament, que preveu la possibilitat que
els representants de les Illes Balears a les Corts Generals de
l'estat Espanyol assisteixin a les sessions del Ple i de les
comissions que no tenguin caràcter secret.
Atès el que estableix l'article 43 del Reglament del Parlament,
segons el qual les comissions poden recaptar l'assistència
d'autoritats i funcionaris públics pertanyents a les institucions
de la comunitat autònoma, així com d'altres persones.
Considerant que, si es pot solAlicitar la presència d'autoritats
per comparèixer davant les comissions, amb més motiu es
podria celebrar sessió si aquestes autoritats són les que
solAliciten la compareixença i presenten la documentació
pertinent, que hauria de ser tramesa als Grups Parlamentaris per
tal que restassin assabentats de l'objecte de la sessió.
Atès que l'assistència del Senador designat en
representació de la Comunitat Autònoma a sessions dels
òrgans del Parlament és prevista en el Reglament, però no n'és
reglamentàriament prevista la possibilitat d'intervenció
d'aquests en les sessions esmentades ni la compareixença
davant comissió per realitzar-hi sessió informativa.
Atès que tampoc no preveu el Reglament del
Parlament cap regulació expressa que impedeixi la realització de
sessions informatives en comissió en les quals comparegui el
Senador en representació de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides, conformement amb l'establert per l'article 31.2 del
Reglament de la cambra, recaptat el parer favorable de la Mesa
i la Junta de Portaveus, dicta la següent

Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la
compareixença del senador en representació de les Illes
Balears davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
generals.

RESOLUCIÓ

A)

Si el Senador en representació de la comunitat autònoma tramet
al Parlament un informe de la seva activitat, amb la solAlicitud de
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comparèixer davant la comissió competent per realitzar-ne
sessió informativa, i una vegada aquest informe hagi estat
incorporat a l'Ordre del Dia de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, se'n desenvoluparà la tramitació pel
procediment següent:
1- Exposició o presentació per part del Senador del document
objecte de debat.
2- Intervenció d'un representant de cada grup parlamentari per
un temps de deu minuts per formular preguntes o observacions.
3- Rèplica del Senador, qui podrà contestar conjuntament o
separadament a cada un dels intervinents.
4- Contrarèplica dels representants dels grups parlamentaris,
sense possibilitat de presentar propostes de resolució.
5- Tancament
esmentades.

del

debat,

concloses

les

intervencions

La documentació presentada pel Senador, que pot donar
lloc al debat previst a la present resolució, es trametrà als Grups
Parlamentaris d'acord amb l'establert per l'article 69 del
Reglament del Parlament..
A la seu del Parlament, a 27 de març del 2000.
El President:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a convocatòria per a cobrir mitjançant concurs
de mèrits la plaça d'auxiliar administratiu de Transcripcions
del Parlament de les Illes Balears.
El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'acord adoptat per la Mesa a la reunió de dia 12
d'abril del 2000, i a l'empara del que s'estableix als articles 2.3,
17.e i 57.1 de la Llei 2/1989 de 22 de Febrer, de la Funció Pública
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convoca
concurs de mèrits per cobrir la plaça vacant a la plantilla del
Parlament de les Illes Balears de transcriptor pertanyent al cos
d'auxiliars administratius i adscrit al servei de Transcripcions,
d'acord amb les següents:
BASES
Primera. Objecte de la convocatòria.
L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça que actualment a la relació de llocs de treball resta vacant
i està dotada pressupostàriament, que a continuació es detalla:
Plaça: Transcriptor.
Cos: Auxiliar Administratiu.
Grup: D.
Nivell: 16.
Complement Específic: 1.081.356 pta anuals.
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Segona. Forma de proveïment i requisits.
2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs
de mèrits.
2.2. Podran participar-hi tots els funcionaris del Parlament
de les Illes Balears del cos d'auxiliars administratius que es
trobin en qualsevol situació administrativa, excepte la de
suspensió ferma, i amb una antiguitat d'almenys 1 any a les
places que ocupen actualment.
2.3. En relació als funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquest concurs, s'estarà al que es disposa al
Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Decret 33/1994, de 28
de març) i al Decret 122/1997, de 3 d'octubre de la Conselleria de
la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, pel qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem
de mèrits i les comissions tècniques de valoració del concurs
per al proveïment de diversos llocs de treball de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Tercera. Concurs de mèrits.
3.1. El barem de mèrits d'aplicació del concurs és el que
figura a l'annex I de les presents bases.
3.2. Per poder obtenir la plaça serà necessària una
puntuació mínima de 2'90 punts en relació als diplomes,
certificats i altres documents, que acreditin els coneixements de
la llengua catalana i de 2'5 punts en relació amb la resta de
mèrits.
3.3. En cas d'igualtat en la puntuació total dels mèrits, per
dirimir-la s'acudirà a la puntuació atorgada conjuntament als
mèrits de necessària consideració i, en cas de persistir la
igualtat, s'atorgarà la plaça al funcionari amb major antiguitat al
Parlament de les Illes Balears, i si encara persisteix, al funcionari
amb major antiguitat a altres administracions públiques.
Quarta. Instàncies i documentació.
4.1. Les instàncies, d'acord al model que figura a l'annex II,
s'hauran de presentar al registre de l'Oficialia Major de la
Cambra.
4.2. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui
aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
4.3. La documentació a presentar serà la següent:
4.3.1. Instància solAlicitant participar al concurs.
4.3.2. Certificacions dels mèrits alAlegats.
4.3.3. Certificacions dels mèrits específics en relació amb el
lloc de treball.
4.3.4. Certificació acreditativa de la seva condició de
funcionari de carrera del Parlament de les Illes Balears, del cos
d'auxiliars administratius; i de la seva situació administrativa.
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4.4. Si per justificar els corresponents mèrits es presenten
fotocòpies dels documents originals, aquestes hauran d'estar
degudament compulsades. Es cas de dubtes al respecte, es
podrà exigir per la comissió tècnica de valoració la presentació
dels respectius certificats o documents originals.

Setena. Nomenament i presa de possessió.

4.5. La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió dels mèrits al.legats serà el dia que finalitzi
el termini de presentació d'instàncies.

7.2. El termini de presa de possessió començarà a comptar
des del dia següent al del cessament al lloc de treball que
ocupava el funcionari, i aquesta s'haurà d'efectuar dins els tres
dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs
al BOPIB.

Cinquena. Comissió tècnica de valoració.
5.1. Composició:
5.1.1. President: President del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
5.1.2. Secretari: Lletrat-Oficial Major.
5.1.3. Vocal primer: un altre membre de la Mesa.
5.1.4. Vocal segon: un funcionari de carrera del Parlament
de les Illes Balears del grup D, elegit per la Mesa.
5.1.5. Vocal tercer: un representat de la Junta de Personal,
elegit per aquesta d'entre els seus membres.
En tots el casos s'anomenaran els suplents corresponents.
5.2. Per a la constitució vàlida de la comissió tècnica de
valoració, a l'efecte de realització de les sessions, deliberacions,
puntuacions i presa dels acords, es requerirà sempre la
presència del president, del secretari i que hi siguin presents la
majoria dels membres de la comissió.
5.3. Les funcions de la comissió tècnica de valoració seran
les de valorar els mèrits dels concursants, elaborar una llista
dels aspirants presentats i de les puntuacions obtingudes, i fer
la proposta de nomenament de l'aspirant amb millor puntuació.
Així mateix, s'estendrà acta de totes les reunions amb indicació
expressa de les incidències que es produeixin.
5.4. La comissió tècnica de valoració estarà facultada per
resoldre qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant
la celebració del concurs.
Sisena. Resolució de la convocatòria.
6.1. El termini màxim per a la resolució del concurs serà d'un
mes comptador des del dia que finalitzi el termini de presentació
d'instàncies.
6.2. Finalitzada la puntuació dels mèrits, per part de la
comissió tècnica de valoració s'exposarà al tauler d'anuncis la
proposta provisional d'adjudicació de la plaça.
6.3. A la vista de l'esmentada adjudicació provisional, els
afectats podran formular reclamacions en el termini de dos dies
hàbils, comptadors a partir del següent al de la data d'exposició
pública de la proposta provisional. Un cop examinades
aquestes, la comissió elevarà la proposta definitiva
d'adjudicació de la plaça a la Presidència i a la Mesa de la
Cambra.

7.1. El President, per resolució, procedirà al nomenament
corresponent. La resolució es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Vuitena. Altres disposicions.
8.1. En tot allò no previst en aquestes bases, hom s'ajustarà
al que es disposa al Decret 33/1994, de 28 de març de la
Conselleria de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al
servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
8.2. La present convocatòria, les seves bases, i els actes
administratius que se'n derivin, podran esser impugnats pels
interessats en els terminis i en la forma previstes a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la Llei 4/1999, de 13 de gener, que
modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Annex I. Barem de mèrits
Mèrits de consideració necessària.
A) Grau Personal:
1. Per posseir un grau personal superior en un nivell al del
lloc al qual es concursa: 2'5 punts.
2. Per posseir un grau personal igual al del lloc al qual es
concursa: 2 punts.
3. Per posseir un grau personal inferior en un nivell al del
lloc al qual es concursa: 1'5 punts.
4. Per posseir un grau personal inferior en dos nivells al del
lloc al qual es concursa: 1 punt.
5. Per posseir un grau personal inferior en tres nivells al del
lloc al qual es concursa: 0'5 punts.
B) Antiguitat:
1. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari a
qualsevol altra administració pública: 0'030 punts per mes, fins
a un màxim de 6 punts.
2. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari a
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
0'040 punts per mes, fins a un màxim de 8 punts.
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3. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari del
Parlament de les Illes Balears: 0'045 punts per mes, fins a un
màxim de 10 punts.
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B. Altres estudis:
1. Les titulacions acadèmiques de nivell superior (llicenciat,
arquitecte o enginyer, o similar) es puntuaran amb 1'5 punts.

C) Coneixements del català:
Ateses les característiques específiques de la plaça de
transcriptor, que suposa un coneixement ampli de la llengua
catalana, es valoraran els certificats (reconeguts per la Junta
Avaluadora de Català) d'acord amb la puntuació següent:

2. Les titulacions acadèmiques de nivell mitjà (diplomatura
universitària, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o tres cursos de
qualsevol llicenciatura) es puntuaran amb 1 punt.
3. La titulació de batxiller superior o equivalent es puntuarà
amb 0'5 punts.

1. Coneixements elementals (certificat B): 2'45 punts.
En tots els casos només es puntuarà la titulació més alta.
2. Coneixements mitjans (certificat C): 2'90 punts.
Annex II. Model d'instància.
3. Coneixements superiors (certificat D): 3'35 punts.
4. Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E):
1'75 punts.
Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del
certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en el
qual cas la puntuació s'acumularà a l'altre certificat que s'hi
aporti.
D) Cursos de formació i perfeccionament superats en escoles
d'Administració Pública:
Dels cursos impartits per l'Institut Balear de l'Administració
Pública (IBAP), que a criteri de la comissió de valoració
estiguin relacionats amb les funcions del lloc de treball, es
valoraran a raó de 0'15 punts per crèdit.
Els cursos efectuats a l'Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) es valoraran amb el mateix
criteri.

El/La funcionari/ària del cos d'auxiliars administratius
Sr./Sraÿÿÿÿÿ amb DNI númÿÿÿÿÿÿ i NRP númÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ,
que
actualment
ocupa
la
plaça
de
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ i que es troba en la situació
administrativa deÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ i que prengué
possessió d'aquesta diaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
EXPOSA, que reuneix les condicions requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears, núm.ÿ del ÿÿÿÿÿÿ, i que per tant,
SOL.LICITA: esser admès/esa a participar en el concurs de
mèrits convocat per cobrir la plaça vacant de transcriptor/ra del
Servei de Transcripcions del Parlament de les Illes Balears.
Per la qual cosa, s'adjunten les certificacions acreditatives
dels mèrits al.legats i dels documents pertinents.
A la seu del Parlament aÿdeÿÿÿÿÿdel ÿÿÿÿ
Sgt.

La puntuació màxima per aquest apartat serà de 4 punts.
Altres mèrits.
A. Diplomes o títols oficials:
1. Es valoraran discrecionalment per part de la comissió
tècnica de valoració, els diplomes i títols oficials expedits per
centres o organismes del mateix caràcter, que estiguin
relacionats amb les funcions del lloc al qual es concursa. La
puntuació màxima d'aquest apartat serà de 2 punts.
2. Els títols o diplomes expedits per altres institucions o
entitats, de caràcter no oficial, podran esser objecte de
valoració, si a judici de la comissió tècnica de valoració, poden
estar relacionats amb les funcions del lloc al qual es concursa.
La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 4 punts. En
aquest apartat es valoraran prioritàriament els coneixements
demostrables sobre la llengua catalana (tant oral com escrita)
que puguin aportar els aspirants, així com l'experiència en l'ús
d'aquesta en qualsevol modalitat.

MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 42.
- Pàg. 879 i 889. 2.2.1. Respostes a preguntes formulades en
Comissió. Els apartats C) i D) estan repetits.
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