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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 11 d'abril del
2000, s'aprovà la Llei de l'Institut Balear de la Dona.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fidel a aquest propòsit, aquesta llei crea un organisme
autònom que es denominarà Institut Balear de la Dona, i
preveu, al llarg del seu articulat, no tant sols la creació d'aquest
Institut, sinó l'afirmació de les seves finalitats i de les funcions
que desenvoluparà.
Els òrgans de govern de l'Institut Balear de la Dona seran la
seva direcció i el Consell Rector, òrgan colAlegiat en el qual hi
haurà representats els consells insulars, l'Administració de la
comunitat autònoma i les associacions de dones; tot això, amb
l'objectiu d'afavorir la implicació i la participació de la totalitat
de les institucions representades i de l'associacionisme femení.
Per acabar, aquesta llei recull normes que fan referència al
patrimoni, al personal i al règim pressupostari de l'Institut. Tot
això serà desplegat oportunament mitjançant les disposicions
reglamentàries que en dicti el Govern de les Illes Balears.
Article 1. Naturalesa i règim jurídic

A)
Llei de l'Institut Balear de la Dona
Exposició de motius
La igualtat com a dret bàsic gaudeix d'un ampli patrocini
constitucional. Així, l'article 1.1 la propugna com a valor
superior de l'ordenament jurídic; a l'article 9.2 es formula mandat
exprés als poders públics perquè la facin efectiva i a l'article 14,
pel principi d'igualtat davant la Llei, es proscriu qualsevol
discriminació per raó de sexe. D'altra banda, l'Estatut
d'autonomia, a l'article 9, ordena a les institucions públiques
promoure la llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés
socioeconòmic entre els ciutadans de les Illes Balears i, a
l'article 10.14, atribueix a la comunitat autònoma la competència
exclusiva sobre acció i benestar social, i desenvolupament
comunitari i integració.
Això significa que el dret fonamental a la igualtat no pot ni
ha de ser concebut únicament com un dret subjectiu, sinó que,
a més, presenta una dimensió objectiva que el transforma en un
component estructural bàsic que ha d'informar l'ordenament
jurídic sencer. Per aquest motiu, els poders públics estan
obligats, en l'àmbit de les funcions i competències respectives,
a aconseguir que la implantació i el gaudi d'aquest dret
fonamental siguin reals i efectius, en qualsevol sector de
l'ordenament en què sigui afectat. Per tant, dins del marc
d'aquells preceptes constitucionals merament declaratius, la
realitat del nostre temps reclama una tasca activa de les
administracions públiques i, també, una implicació adequada de
la comunitat balear per superar el dèficit democràtic que
comporta la desigualtat entre homes i dones a les Illes Balears.
La certesa que les societats més avançades socialment i
culturalment són aquelles on les dones han assolit les majors
quotes de representativitat, participació i autonomia personal;
la necessitat imperiosa d'implicar la ciutadania en la superació
i l'eliminació d'hàbits, costums, tradicions i estructures socials
més propis d'èpoques passades que de l'actual, així com la
constatació que, en el pla estrictament jurídic, la igualtat veta la
discriminació però no prohibeix la diferenciació, són les raons
fonamentals que impulsen el Parlament a l'adopció de mesures
que pos sibilitin la igualtat real entre dona i home en tots els
àmbits.

1.- Es crea l'Institut Balear de la Dona com a entitat autònoma
de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria amb competències en
matèria de benestar social, de conformitat amb el que disposa
l'article 1.a) de la llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes
i empreses vinculades de la Comunitat Autònoma de las Illes
Balears.
2.- L'Institut Balear de la Dona es regirà pel que disposa
aquesta llei, les normes que la despleguin i la resta de
disposicions que li siguin d'aplicació.
Article 2. Fins.
L'Institut Balear de la Dona té com a finalitats bàsiques,
elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els
principis d'igualtat de l'home i de la dona, impulsar i promoure
la participació de la dona en tots els àmbits i eliminar qualsevol
forma de discriminació de la dona a les Illes Balears.
Article 3. Funcions.
Són funcions de l'Institut Balear de la Dona:
a).- Elaborar directrius destinades a aconseguir els fins
proposats i impulsar que els distints poders públics de la
comunitat autònoma els apliquin .
b).- Estudiar la situació de la dona en la vida política,
econòmica, cultural i social a les Illes Balears, i promoure
especialment els estudis que serveixin de bas e per elaborar
polítiques d'igualtat.
c).- Realitzar el seguiment de la legislació vigent i la
seva aplicació i, si és procedent, elaborar les propostes de
reformes legislatives dirigides a eliminar els obstacles que
dificultin o impedeixin la igualtat real entre ambdós sexes.
d).- Emetre informes i dictàmens en el curs d'elaboració
de disposicions legals generals que afectin la dona,
promogudes pel Govern de les Illes Balears, pel Parlament i pels
consells insulars.
e).- Impulsar les mesures de coordinació necessària
entre els programes d'actuació que incideixin en la situació de
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Article 5. Òrgans de l'Institut
L'Institut Balear de la Dona es regeix pels òrgans següents:

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

a) El Consell Rector.
b) La Direcció de l'Institut.
Article 6. Membres del Consell Rector

•
•
•
•
•
•
•

Una educació no sexista.
La incorporació de la dona al món laboral sense cap mena
de discriminació.
La salut de la dona.
La participació de la dona en la vida pública.
La protecció jurídica i social de la dona.
El tractament de la dona en els mitjans de comunicació i en
la publicitat.
La promoció i el foment de la dona al món de l'esport.

g).- Assessorar els distints departaments del Govern
de les Illes Balears i colAlaborar-hi per aconseguir els fins
proposats i, en particular, instar els consells insulars i els
ajuntaments i proposar-los activitats complementàries a les de
l'Institut d'acord amb el que disposa aquesta llei.
h).- Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis
a favor de la dona, preferentment els dirigits a aquelles que
tinguin especial necessitat d'ajut.
i).- Realitzar campanyes de sensibilització, promoció i
difusió, per tal d'informar la ciutadania sobre els problemes de
la dona.
j).- Establir relacions i formes de participació amb ens
i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la
consecució dels fins de l'Institut, així com amb institucions o
organismes anàlegs d'altres comunitats autònomes, de l'Estat
i de la comunitat internacional.
k.- A través de l'Institut es podran rebre i canalitzar les
denúncies formulades en casos de discriminació de fet o de dret
per raó de sexe.
l).- Qualsevol altra funció que, relacionada amb els seus
fins, se li pugui encomanar.
Article 4. Pla d'actuació, informe i memòria anual.
1.- L'Institut presentarà al Govern de les Illes Balears, per
aprovar-lo a l'inici de cada legislatura, un pla de mesures
dirigides a eliminar les traves que impedeixin o dificultin la
igualtat real entre ambdós sexes, per aplicar-lo en l'àmbit de les
Illes Balears.
2.- També, dins el primer trimestre de cada any natural, l'Institut
presentarà al Govern de les Illes Balears un informe sobre la
situació de la dona a Balears i una memòria sobre l'actuació dels
poders públics en aquest àmbit, on es farà referència al grau
d'acompliment dels objectius del pla esmentat.
3.- Tant el pla com l'informe i la memòria es trametran al
Parlament de les Illes Balears així com als consells insulars i
ajuntaments de la comunitat autònoma.

1.- El Consell Rector és l'òrgan colAlegiat de govern i de direcció
de l'Institut.
2.- El Consell Rector actuarà en Ple i en Comissió Permanent, la
s eva composició, funcions i règim de funcionament es
determinaran reglamentàriament. En qualsevol cas, tindran
presència en el Ple els membres següents: representants de
cada un dels grups parlamentaris, representants de cada un
dels consells insulars, representants designats per la Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), i representants de
les diferents associacions de dones que tinguin el seu àmbit
d'actuació a les Illes Balears.
3.- El Consell Rector ajustarà el seu funcionament i el règim
d'adopció d'acords a allò que disposa el capítol II del títol II de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 7. Direcció de l'Institut
1.- La Direcció de l'Institut assumeix la gestió i la direcció de
l'entitat amb subjecció a les directrius i acords emanats del
Consell Rector i de la seva Presidència.
2.- El nomenament i el cessament en el càrrec es farà per decret
del Consell de Govern, a proposta del titular de la conselleria
amb competències en matèria de benestar social, i tindrà la
consideració d'alt càrrec.
Article 8. Patrimoni
El règim patrimonial estarà subjecte al que disposen la Llei
3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la Llei 11/1990, de 17 d'octubre, de patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i aquelles altres disposicions que, per raó de la matèria,
hi siguin d'aplicació.
Article 9. Personal
El personal de l'Institut estarà integrat pel personal de
l'Administració de les Illes Balears que hi sigui adscrit i pel
personal de nou ingrés que s'hi incorpori d'acord amb la
normativa vigent.
Article 10.- Fons de finançament
L'Institut Balear de la Dona disposa per a l'exercici de les
seves funcions dels recursos econòmics següents:
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1.- Els assignats amb càrrec als pressuposts de la comunitat
autònoma.
2.- Les subvencions i aportacions voluntàries d'enti t a t s i
particulars.
3.- Els béns i drets que constitueixen el seu patrimoni, així
com els possibles rendiments.
4.- Els beneficis que, si n'és el cas, s'obtinguin de l'activitat
pròpia del servei.
5.- Qualssevol altres recursos que li puguin ser atribuïts
legalment.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 d'abril del 2000,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
654/00, relativa a aliments transgènics, amb l'esmena RGE
núm. 1739/00, del Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada per assentiment la següent:

Article 11. Pressupost
RESOLUCIÓ
1.- El sistema pressupostari de l'Institut es regularà per la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per
les lleis de pressuposts generals de cada exercici.

A)
"Acords:

2.- El pressupost de l'Institut s'inclourà dins els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de
manera diferenciada com a secció pressupostària.
Disposició transitòria
1.- En el termini de tres mesos des que comenci a vigir aquesta
llei, el Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures
organitzatives i executives per a la constitució dels òrgans
rectors i l'inici del funcionament de l'Institut Balear de la Dona.
2.- Mentrestant no s'iniciï el funcionament de l'Institut Balear de
la Dona, la Comissió Interdepartamental de la Dona continuarà
exercint les seves funcions corresponents.
Disposició final primera
S'autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries per al desplegament i l'aplicació
d'aquesta llei.
Disposició final segona
Es faculta el Govern de les Illes Balears per a l'adopció de
les mesures adients per a la supressió de la Comissió
Interdepartamental de la Dona, així com per determinar-ne els
recursos materials i personals que s'hagin d'integrar en l'Institut
Balear de la Dona.

1.- El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
preocupació per la introducció arreu del Planeta i a les Illes
Balears d'aliments obtinguts a través de manipulació genètica
sense que els sistemes de garanties i control s'adaptin al ritme
de creixement de les noves tecnologies bioalimentàries.
2.- El Parlament de les Illes Balears s'adreçarà a la Unió
Europea solAlicitant una modificació de la Directiva 20/220 en els
termes abans exposats. Així mateix, demanarà una moratòria
durant el procés de revisió i l'etiquetatge obligatori de tots els
aliments amb ingredients modificats genèticament.
3.- El Parlament de les Illes Balears s'adreçarà al Ministeri
d'Agricultura i al Govern de les Illes Balears per solAlicitar que
no es tramitin noves autoritzacions de cultius modificats
genèticament mentre no existeixi un protocol internacional
sobre bioseguretat per a la implantació, cultiu i venda de
productes transgènics a Espanya que garanteixi la seva
innocuïtat ambiental i sanitària.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a realitzar un control
exhaustiu de totes les qüestions relacionades amb els aliments
transgènics.

Disposició final tercera

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears en l'àmbit de les seves competències i el Govern de
l'Estat a imposar l'obligació d'etiquetar tots els aliments que
continguin algun ingredient modificat genèticament.

La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts realitzarà les
modificacions pressupostàries necessàries per habilitar els
crèdits necessaris per a l'acompliment del que preveu aquesta
llei.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a que una vegada realitzats
tots els estudis pertinents prohibeixi, si cal, l'ús de les llavors
modificades genèticament.

Disposició final quarta

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a que els programes de R+D
s'incloguin programes de bioseguretat alimentària.

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 11 d'abril del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè constitueixi el més aviat possible una
comissió de seguiment en relació als OMG o productes que en
continguin, amb caràcter permanent, oberta a la participació,
entre d'altres, d'experts científics en la matèria, organitzacions
de productors/es i ambientalistes."
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A la seu del Parlament, 14 d'abril del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 d'abril del 2000,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
721/00, relativa a condicionament de la xarxa viària de les
Illes Balears, amb l'esmena 1740/00, del Grup Parlamentari
Socialista, i quedà aprovada per assentiment la següent:
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RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, especialment el Ministeri d'Assumptes Exteriors i el
Ministeri de Indústria, a fi de que des de les seves respectives
competències i atenent la problemàtica del poble Maput xe,
adoptin les mesures oportunes per preservar els drets del Poble
Maputxe."
A la seu del Parlament, 14 d'abril del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
Pla de Seguretat Vial que faci especial esment a:
a)
b)
c)
d)
e)

1.2. TEXTOS DEBATUTS

El condicionament de carreteres d'alta capacitat.
Renovació de paviments d'alta adherència.
Dotació de voreres.
Control dels accessos i canvis de sentit.
IlAluminacions.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l'elaboració
d'un Pla de condicionament de xarxes de segon ordre que faci
especial esment a:
a)
b)
c)

Tractament de les interseccions.
Millora de la senyalització.
Renovació de paviments d'alta adherència.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar al Govern de l'Estat que el conveni de
carreteres contempli programes de condicionament, que segons
els criteris, ha de contemplar el Pla director de carreteres.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 41 de
31 de març del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble.
Sr. President del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar continguts específics d'educació vial als
currículums d'ensenyament obligatori, infantil, primària i
secundària."
A la seu del Parlament, 14 d'abril del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 41 de 31
de març del 2000).

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 11 d'abril del
2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 772/00, relativa al poble maputxe, i quedà
aprovada per assentiment la següent:

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble.
Sr. President del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
1335/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de vial de la
Universitat de les Illes Balears.(BOPIB 41 de 31 de març del
2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
1332/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del
Grup Par lamentari Popular, relativa a valor cadastral de les
finques d'Albarca i Es Verger.(BOPIB 41 de 31 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.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
1336/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les
comu7nicacions entre Palma i la comarca de
Manacor.(BOPIB 41 de 31 de març del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 41 de 31 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.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
1426/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exposició titulada "Passeig
per la nostra història".(BOPIB 42 de 7 d'abril del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 43 de 14 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, pel representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

E)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
1463/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts als pagesos
afectats per la calabruixada.(BOPIB 42 de 7 d'abril del
2000).

949

1340/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fires realitzades per Fires i
Congressos SA.(BOPIB 41 de 31 de març del 2000).
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 25 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 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Relativa a ajornament de la Pregunta RGE núm.

J)

1338/00.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
1636/00, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política informativa
adreçada als pagesos.(BOPIB 43 de 14 d'abril del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 d'abril del 2000, fou ajornada la pregunta de
referència, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a parc natural de la
Serra de Tramuntana (BOPIB núm. 41, de 31 de març del
2000), a causa de l'absència momentània de l' Hble. Sra.
Consellera de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 41 de 31 de març del 2000).
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 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març del 2000,
debaté la Pregunta RGE núm. 174/00, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressupost base zero.
(BOPIB núm. 30 de 28 de gener del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda
i Pressuposts.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març del 2000,
debaté la Pregunta RGE núm. 175/00, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa als problemes amb l'efecte
2000. (BOPIB núm. 30 de 28 de gener del 2000).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 703/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'assistència sanitària a les Pitiüses. (BOPIB núm. 35 de 25 de
febrer del 2000 ).

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

Fou contestada en 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 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març del 2000,
debaté la Pregunta RGE núm. 3205/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la participació dels
sindicats en l'execució del pressupost. (BOPIB núm. 16 de 22
d'octubre del 1999).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 704/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
centre de salut d'Eivissa. (BOPIB núm. 35 de 25 de febrer del
2000 ).

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

Fou contestada en 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 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 354/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ls
objectius plantejats per la Consellera de Benestar Social,
donant suport a la guia d'ocupació editada per la CAIB.
(BOPIB núm. 32 d'11 de febrer del 2000 ).
Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 705/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
centre de dia per a malalts mentals. (BOPIB núm. 35 de 25 de
febrer del 2000 ).
Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra.
Consellera de Sanitat i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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d'Hisenda i Pressuposts qui informà sobre el
referència.

tema

de

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 706/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
Pla de salut mental a les Pitiüses. (BOPIB núm. 35 de 25 de
febrer del 2000 ).
Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra.
Consellera de Sanitat i Consum.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, dav ant la Comissió d'Assumptes Socials , sobre la
política de formació i ocupació (RGE núm. 1345/00).
A la Comissió d'Ass umptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2000, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 707/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'accés de malalts mentals de les illes de Menorca, Eivis s a i
Formentera, a l'Hospital Psiquiàtric de Mallorca. (BOPIB
núm. 35 de 25 de febrer del 2000 ).
Fou contestada en la mateixa sessió per la
representant del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra.
Consellera de Sanitat i Consum.

C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Cons ellera de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
els recursos hídrics a cadascuna de les illes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 607/00).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril del 2000,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient qui informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre la redacció d'un altre projecte
de llei del sòl (RGE núm. 951/00).

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
sobre les gestions fetes en relació amb l'ecotaxa (RGE núm.
321/00).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març del 2000,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 2000,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports qui informà sobre el tema
de referència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre
les actuacions que pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears, en relació amb la decisió de Kraft de deixar comprar
el formatge tradicional als pagesos de Menorca i substituir-lo
per CUADA i formatge Cheddar (RGE núm. 4551/00).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 d'abril del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
qui informà sobre el tema de referència.

l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 1827/00, de modificació de la Llei
12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública i econòmiques.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del
dia següent al de la seva publicació, per presentar davant la
Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 17, a les 14 hores.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió de 14 d'abril del 2000, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

3.- Projecte de ll ei de modificació de la Llei 12/1999,
de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i
de funció pública i econòmiques.
A proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts, el
Consell de Govern adopta l'acord següent:
"Primer.- Aprovar el Projecte de llei de modificació de la Llei
12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública i econòmiques.

Relativa a decaïment de la pregunta RGE núm.
3289/99.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de març del 2000,
quedà decaiguda la pregunta de referència, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'aplicació dels ingressos
provinents de l'ecotaxa (BOPIB núm. 17, de 28 d'octubre del
1999), a causa de l'absència d'aquest diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Segon.- Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
modificació de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 14 d'abril del 2000.
El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.
A)
Projecte de llei de modificació de la Llei 12/1999,
de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i
de funció i econòmiques.
Exposició de motius

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 18 d'abril del 2000, d'acord amb el que disposa

La nova disposició addicional que la Llei 12/1999, de
23 de desembre, va introduir en el text de la Llei 8/1995, de 30 de
març, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions, ha suscitat alguns
dubtes d'interpretació que no faciliten l'aplicació de les
solucions adoptades en relació amb les activitats d'interès
supramunicipal previstes en els instruments d'ordenació
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territorial. D'altra banda, aquestes solucions foren concebudes
inicialment només per al sector dels residus sòlids i no sembla
oportú fer-les extensives amb caràcter general a altres matèries.

3.8. INTERPELALACIONS

La necessitat de clarificar l'abast d'aquesta disposició
addicional, així com de fixar amb precisió els límits a l'autonomia
reconeguda constitucionalment als municipis, aconsellen, per
tant, modificar la redacció aprovada en el seu moment. A aquest
efecte, la reforma que ara s'impulsa vincula el règim excepcional
de llicències, autoritzacions i informes únicament a les activitats
relatives als residus sòlids, sempre que els projectes
corresponents estiguin prevists en els instruments d'ordenació
i compleixin les noves condicions que s'hi estableixen.

RGE núm. 1803/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a perspectives d'una política exterior balear en
relació amb el futur desenvolupament de la insularitat. (Mesa
de 18 d'abril del 2000).

Ordre de Publicació

Palma, a 18 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Article únic
A)
L'article 17 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública i
econòmiques, passa a tenir la redacció següent:
“A la Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i
de les infraccions i sancions, s'inclou la disposició addicional
següent:
Disposició addicional sisena
instruments d'ordenació del territori

Activitats previstes als

1. L'execució d'activitats d'interès supramunicipal
previstes en un pla territorial parcial o en un pla director
sectorial, en matèria de residus, que n'exigeixi la qualificació,
la instalAlació, l'obertura o el funcionament, no estarà
subjecta al règim de llicències, autoritzacions i informes
establert en aquesta Llei.
2. El que disposa el número anterior només serà
aplicable als projectes prevists expressament en els
instruments d'ordenació esmentats, sempre que hi siguin
recollits amb el grau de detall suficient per avaluar-ne les
característiques fonamentals” .

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 perspectives d'una política exterior balear en relació
amb el futur desenvolupament de la insularitat.
Atès que el Tractat d'Amsterdam suposa el primer
reconeixement de la insularitat com a peculiaritat diferencial
discriminatòria, i que suposa un punt de partida a partir del qual
les illes hauran d'identificar la problemàtica comuna a altres
regions insulars europees, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb el
desenvolupament de l'esmentat reconeixement i de les
polítiques d'aquest en relació amb la Unió Europea.
Palma, a 10 d'abril del 2000.
La diputada:
Francisca Bennassar i Tous.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Disposició derogatòria
Ordre de Publicació
Queden derogades les disposicions de rang igual o
inferior que contradiguin o s'oposin a aquesta llei.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'abril del 2000.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

RGE núm. 1819/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oficina d'informació europea a Menorca. (Mesa de 18
d'abril del 2000).
RGE núm. 1820/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oficina d'informació europea a Menorca. (Mesa de 18
d'abril del 2000).
RGE núm. 1821/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oficina d'informació europea a Menorca. (Mesa de 18
d'abril del 2000).
RGE núm. 1822/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
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a oficina d'informació europea a Menorca. (Mesa de 18
d'abril del 2000).

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

RGE núm. 1823/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oficina d'informació europea a Menorca. (Mesa de 18
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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 1824/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oficina d'informació europea a Menorca. (Mesa de 18
d'abril del 2000).

Quina retribució tindrà la persona encarregada de
l'oficina d'informació europea a Menorca?

RGE núm. 1825/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a béns mobles catalogats o declarats d'interès cultural. (Mesa
de 18 d'abril del 2000).
RGE núm. 1826/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa d'exhibició de pelAlícules doblades al català.
(Mesa de 18 d'abril del 2000).
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 4 d'abril 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.
Com es farà la selecció i el nomenament de la persona
que s'hagi d'encarregat de l'oficina d'informació europea a
Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

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

Quines són les funcions i els serveis concrets que
desenvoluparà l'oficina d'informació europea a Menorca?
Palma, a 4 d'abril 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin nivell professional i de coneixement d'idiomes es
requerirà a la persona que es designi per atendre l'oficina
d'informació europea a Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.
Amb quins equipaments informàtics
comptarà l'oficina d'informació europea a Menorca?
Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

i

d'oficina

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.
Quin és el pressupost que el Govern de les Illes
Balears destinarà a l'oficina d'informació europea a Menorca?
Concretau-ne la quantitat i la partida pressupostària.
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El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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RGE núm. 1762/00, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè
Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
maniobres militars del sud de l'illa de Mallorca. (Ratificació
de l'admiss ió feta per la Presidència. Mesa de 18 d'abril del
2000).

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.
Quins béns mobles catalogats o declarats d'interès
cultural es troben actualment dipositats fora de l'àmbit territorial
de la CAIB?
Especificau-ne la persona jurídica
dipositària, la localització i la descripció del bé.

o

privada

Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 1784/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nomenament del nou gerent de GESMA. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 18 d'abril del
2000).
RGE núm. 1785/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí
i Bonet, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gas
natural a Eivissa. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 18 d'abril del 2000).
RGE núm. 1786/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de la panada. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 18 d'abril del 2000).
RGE núm. 1787/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
altres productes que pensa promocionar el Govern de les Illes
Balears. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 18 d'abril del 2000).

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.

RGE núm. 1788/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció del cuinat típic d'Eivissa. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 18 d'abril del 2000).

Quants alumnes s'han beneficiat del programa
d'exhibició de pelAlícules doblades al català, promogut per la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears?

RGE núm. 1789/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Huguet i Rotger , del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de l'"oli aigo amb tomàtic i figues". (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 18 d'abril del
2000).

Especificau-los per municipis i esmentau la pelAlícula
projectada.
Palma, a 4 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

RGE núm. 1790/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font
i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de les espinagades. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 18 d'abril del 2000).
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1757/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista, relativa a estabilitat del professorat a les Pitiüses.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 18
d'abril del 2000).
RGE núm. 1761/00, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè
Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conreu tradicional de taronges de la vall de Sóller.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 18
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
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de millorar l'estabilitat del
professorat a les illes Pitiüses?
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
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Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Energia del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina data creu que es podrà implantar el
subministrament de gas natural a Eivissa?

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.

Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines actuacions té previstes la Conselleria
d'Agricultura en relació amb el conreu tradicional de taronges
de la vall de Sóller?
Palma, a 12 d'abril del 2000.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 oral davant Ple.
Pel que fa a la promoció de la panada, aquesta
promoció fa referència a la panada de carn o també a la de
verdures?

C)
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.
Com ha actuat el Govern per tal de reduir l'impacte
ambiental de les recents maniobres militars del sud de l'illa de
Mallorca?
Palma, a 12 d'abril del 2000.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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 Ple.
Quins altres productes de les Illes Balears té previst de
promocionar la Vicepresidència i la Conselleria d'Economia del
Govern de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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.
Per quin motiu ha transcorregut tant de temps des de
la renúncia de l'anterior gerent de GESMA fins a la data, sense
que s'hagi nomenat un nou gerent?
Palma, a 10 d'abril del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.
Pensa promoure la Vicepresidència del Govern i la
Conselleria d'Economia en futures campanyes el cuinat típic
d'Eivissa i Formentera?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Innovació Tecnològica i

Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
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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.
Pensa promocionar la Vicepresidència del Govern i la
Conselleria d'Economia en futures campanyes l'"oli aigo amb
tomàtic i figues"?
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"INTEGRAL CONSULT. SL" i "GAAT" un treball de recerca,
a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 18
d'abril del 2000).
RGE núm. 1809/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressuposts del treball de recerca sobre "canals de
comercialització turística de l'oferta immobiliària de les Illes
Balears", a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 18 d'abril del 2000).
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
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.
Pensa el Govern balear promocionar les espinagades?
Palma, a 12 d'abril del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Els veïns de Sant Agustí (Palma) vénen solAlicitant des
de fa temps la construcció d'un centre escolar a la seva barriada
per satisfer les necessitats existents als primers nivells
educatius. Dificultats diverses, especialment, la no
disponibilitat d'un solar han retardat aquesta necessària
actuació.
L'aprovació definitiva del PGOU de Palma (1997) ha
possibilitat la qualificació d'un solar de 13.000 metres quadrats,
de propietat municipal, que l'ajuntament ja ha ofert a la
Conselleria d'Educació i Cultura per procedir a l'edificació del
centre esmentat.

Ordre de Publicació
Per tot això, es formula la pregunta següent:
RGE núm. 1805/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel
Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un centre d'educació infantil i primària a la
bar riada de Sant Agustí (Palma), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 18 d'abril
del 2000).
RGE núm. 1806/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel
Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un centre d'educació infantil i primària a la
barriada de Sant Agustí (Palma), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 18 d'abril
del 2000).

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura acceptar el
solar ofert per l'ExcelAlentíssim Ajuntament de Palma per a la
construcció d'un centre d'educació infantil i primària a la
barriada de Sant Agustí?
Palma, a 5 d'abril del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

RGE núm. 1807/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
termini d'execució establert per a la realització del treball de
recerca sobre "canals de comercialització turística de l'oferta
immobiliària de les Illes Balears", a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 18 d'abril del 2000).
RGE núm. 1808/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de selecció seguits per adjudicar a les empreses

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 de
Cultura, Educació i Esports.
Atès que els veïns de Sant Agustí (Palma) han
solAlicitat de temps enrera la construcció d'un centre escolar a
la seva barriada, i atès que el PGOU de Palma preveu que u
solar de 13.000 metres quadrats pugui ser utilitzat per la
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Conselleria d'Educació i Cultura per construir l'esmentat centre,
es formula la pregunta següent:

Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Hi ha assignació pressupostària consignada i terminis
prevists per construir el centre d'educació infantil i primària a la
barriada de Sant Agustí?
Palma, a 5 d'abril del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

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 la Comissió de
Turisme.
Quin termini d'execució s'ha establert per a la
realització del treball de recerca sobre "canals de
comercialització turística de l'oferta immobiliària de les Illes
Balears"?
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 de
Turisme.

A la Pregunta RGE núm. 345/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Joan A. Ramonell i Amengual, relativa a
projecte de ruta cicloturística del Pla de Mallorca. (BOPIB
núm. 32 d'11 de febrer del 2000).
El projecte de la ruta cicloturís tica del Pla de Mallorca,
que uneix Sant Joan, Montuïri, Lloret, Ruberts, Sencelles i
Biniali, està aturat des de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports a petició de la Conselleria de Medi
Ambient, pels motius que tot d'una exposam.
A iniciativa d'Els Verds de les Illes Balears, la Comissió
d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 de març del 1999, va aprovar per assentiment
la Proposició no de llei RGE núm. 6021/98, relativa a la
construcció d'una xarxa de vials per a bicicletes a les Illes
Balears.
Aquest compromís s'ha traduït actualment en el
projecte d'elaboració d'un pla de vials no motoritzats (PVNM)
impulsat des de la Conselleria de Medi Ambient, amb els criteris
següents:
A.

B.
Quins criteris de selecció s'han seguit per adjudicar a
les empreses "INTEGRAL CO NSULT, SL" i "GAAT" el treball
de recerca sobre "canals de comercialització turística de l'oferta
immobiliària de les Illes Balears"?
C.
Palma, a 11 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 de
Turisme.
Quin és el pressupost del treball de recerca sobre
"canals de comercialització turística de l'oferta immobiliària de
les Illes Balears", adjudicat a "INTEGRAL CONSULT, SL " i
"GAAT"?

Oferir als habitants de cadascuna de les Illes Balears
una xarxa de vials no motoritzats amb elevada
seguretat per als desplaçaments per motius laborals i
d'oci, que comuniquin tots els municipis entre ells.
Prendre part per l'anomenat turisme responsable, que
dins el sector del turisme actiu té una sensibilitat
diferent respecte del gaudi amb la natura, essent més
respectuós amb l'entorn i més conscient de la
problemàtica ambiental.
Reduir la sinistralitat de la bicicleta en carretera, tant
en el seu aspecte esportiu com d'oci.

El Pla de vials no motoritzats estarà integrat dins el Pla
director de transports terrestres de les Illes Balears (PDTT), que
s'elaborarà per la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, amb la participació de la Conselleria de Medi
Ambient, mitjançant una comissió de coordinació entre les dues
conselleries creada per a aquests menesters.
El PVNM constatarà les següents prioritats referents
als criteris i a la metodologia a seguir en la seva elaboració:
•

Interconnexió dels 53 municipis de Mallorca, els 8 de
Menorca, els 5 d'Eiviss a i el de Formentera, pels
itineraris més curts possibles i defugint, si és factible
segons les zones i el tramat de vies de comunicació
que ja disposin, de les carreteres principals amb trànsit
intens. Amb aquests criteris i sempre que sigui
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•

possible, s'ha de tenir present la inclusió dins el
PVNM de les zones turístiques contemplades per la
legislació vigent en el POOT.
Per a la concreció dels traçats, s'ha de comptar
necessàriament amb el consens de cada municipi, així
com de les entitats esportives, culturals, ecologistes,
etc. que estiguin interessades a participar-hi. S'ha de
comptar també amb el consens dels consells insulars.
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conselleria. En conseqüència, encara no s'ha obert formalment
la possibilitat d'apuntar-se a aquesta iniciativa.
Palma, 4 d'abril del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
El PVNM contempla planificar les necessitats
d'aquestes infraestructures viàries a nivell de cadascuna de les
Illes, per tant, hem considerat convenient primer tenir-lo
elaborat per poder estudiar la idoneïtat d'englobar les diferents
actuacions que ja estaven proposades dins les característiques
-per inclusió de tots els municipis- que contemplar només
actuacions per pobles d'un determinat color polític, i en concret
a la ruta del Pla, municipis gestionats pel Partit Popular.
En breu sortirà a oferta pública l'elaboració de
l'esmentat PVNM i en sis mesos estarà redactat (possiblement
l'octubre d'enguany), essent així un instrument de primer ordre
per escometre l'execució de vials no motoritzats amb una visió
global de les necessitats de cada illa.
Palma, 6 d'abril del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

D)
A la Pregunta RGE núm. 847/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a
administrador als centres docents. (BOPIB núm. 37 de 10 de
març del 2000).
L'article 37 del RD 83/1996, de 26 de gener (BOE de 21
de febrer) que aprova el Reglament orgànic dels instituts
d'educació secundària, preveu la designació de la figura de
l'administrador, com a òrgan unipersonal de govern per part de
l'Administració.
Actualment, no hi ha cap IES de la comunitat
autònoma que tengui assignat administrador/a. En tots els IES
assumeix les competències de l'administrador, previstes a
l'article 38 de l'esmentat RD, el secretari del centre.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
A la Pregunta RGE núm. 496/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa als metres
cúbics d'aigua trets de Sa Marineta. (BOPIB núm. 33 de 18 de
febrer del 2000).

E)
A la Pregunta RGE núm. 848/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

La dada corresponent als metres cúbics d'aigua trets
de Sa Marineta, des del principi de la tardor fins al mes de febrer
és de 721.538 metres cúbics, quantitat que desglossada per
mesos queda de la manera següent:
Octubre 99
Novembre 99
Desembre 99
Gener 2000
Febrer 2000

86.761 metres cúbics
29.625 metres cúbics
107.602 metres cúbics
468.369 metres cúbics
29.181 metres cúbics

Total

721.538 metres cúbics

Manca especificar la classificació territorial.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 849/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Palma, 5 d'abril del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Manca especificar la classificació territorial.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 498/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a persones
apuntades al Banc de terres. (BOPIB núm. 33 de 18 de febrer
del 2000).
L'organització del sistema de gestió del Banc de terres
encara està en fase d'estudi per part dels serveis de la

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 850/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
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Manca especificar la classificació territorial.

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101480220 a dia 31 de desembre del 1999.

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

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 851/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Crèdit inicial: 60.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 40.365.000
Reservat pendent d'utilitzar: 0
Crèdit autoritzat: 39.940.000
Crèdit disposat: 39.940.000
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 39.940.000
Crèdit ordenat: 39.940.000
Pagat: 39.940.000

Manca especificar la classificació territorial.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

L)

I)
A la Pregunta RGE núm. 852/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101480210 a dia 31 de desembre del 1999.

Manca especificar la classificació territorial.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 853/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida
1310142210141010 a dia 31 de desembre del 1999.

A la Pregunta RGE núm. 855/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Crèdit inicial: 250.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 172.741.803
Reservat pendent d'utilitzar: 0
Crèdit autoritzat: 172.741.803
Crèdit disposat: 172.741.803
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 172.741.803
Crèdit ordenat: 172.741.803
Pagat: 172.741.803

pressupostària

Crèdit inicial: 10.250.000.000
Alta MC: 1.350.000.000
Crèdit definitiu: 11.600.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 1.319.742
Crèdit autoritzat: 11.247.576.185
Crèdit disposat: 11.247.576.185
Disposat pendent d'obligació: 312.751.446
Crèdit obligat: 10.934.824.739
Crèdit ordenat: 10.934.824.739
Pagat: 10.930.665.034
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 854/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 856/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101480000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 71.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 71.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 41.160.816
Crèdit autoritzat: 366.267.447
Crèdit disposat: 366.267.447
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 366.267.447
Crèdit ordenat: 366.267.447
Pagat: 139.500.096
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 857/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Crèdit inicial: 38.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 0
Reservat pendent d'utilitzar: 0
Crèdit autoritzat: 0
Crèdit disposat: 0
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 0
Crèdit ordenat: 0
Pagat: 6.200.000

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101470000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 7.000.000
Alta MC: 17.000.000
Crèdit definitiu: 24.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 8.700.000
Crèdit autoritzat: 15.300.000
Crèdit disposat: 15.300.000
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 15.300.000
Crèdit ordenat: 15.300.000
Pagat: 0
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 858/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 860/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101240140 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 1.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 1.000
Reservat pendent d'utilitzar: 1.000
Crèdit autoritzat: 0
Crèdit disposat: 0
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 0
Crèdit ordenat: 0
Pagat: 0

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101460000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 50.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 50.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 601
Crèdit autoritzat: 21.699.399
Crèdit disposat: 21.699.399
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 21.699.399
Crèdit ordenat: 21.699.399
Pagat: 6.200.000
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 859/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101441000 a dia 31 de desembre del 1999.
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 861/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101.422101.24000.0 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 58.520.000
Alta MC: 15.000.000
Crèdit definitiu: 73.520.000
Reservat pendent d'utilitzar: 2.353.096
Crèdit autoritzat: 71.166.904
Crèdit disposat: 71.166.904
Disposat pendent d'obligació: 5.118.012
Crèdit obligat: 66.048.892
Crèdit ordenat: 66.048.892
Pagat: 66.048.892
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 862/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Crèdit definitiu: 85.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 127.161
Crèdit autoritzat: 78.269.390
Crèdit disposat: 78.269.390
Disposat pendent d'obligació: 4.719.605
Crèdit obligat: 73.549.785
Crèdit ordenat: 73.549.785
Pagat: 55.053.886

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101230000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 80.000.000
Alta MC: 38.000.000
Crèdit definitiu: 118.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 4.296.460
Crèdit autoritzat: 109.432.425
Crèdit disposat: 109.432.425
Disposat pendent d'obligació: 236.760
Crèdit obligat: 109.195.665
Crèdit ordenat: 109.195.665
Pagat: 89.462.666
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 863/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 865/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101227010 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 30.000.000
Alta MC: 15.000.000
Crèdit definitiu: 45.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 1.579.781
Crèdit autoritzat: 27.618.043
Crèdit disposat: 27.618.043
Disposat pendent d'obligació: 808.319
Crèdit obligat: 26.809.724
Crèdit ordenat: 26.809.724
Pagat: 20.924.997

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101229000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 1.000.000.000
Alta MC: 105.000.000
Crèdit definitiu: 1.105.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 918.728
Crèdit autoritzat: 1.097.541.554
Crèdit disposat: 1.097.541.554
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 1.097.541.554
Crèdit ordenat: 1.097.541.554
Pagat: 1.097.541.554
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 864/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101227060 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 80.000.000
Alta MC: 5.000.000

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

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 866/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101227000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 30.000.000
Alta MC: 15.000.000
Crèdit definitiu: 45.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 4.227.735
Crèdit autoritzat: 56.761.073
Crèdit disposat: 56.761.073
Disposat pendent d'obligació: 833.276
Crèdit obligat: 55.927.797
Crèdit ordenat: 55.927.797
Pagat: 45.063.439
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 867/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Reservat pendent d'utilitzar: 681.414
Crèdit autoritzat: 34.804.211
Crèdit disposat: 34.804.211
Disposat pendent d'obligació: 679.644
Crèdit obligat: 34.124.567
Crèdit ordenat: 34.124.567
Pagat: 29.049.513

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101226090 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 5.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 5.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 345
Crèdit autoritzat: 2.555.858
Crèdit disposat: 2.555.858
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 2.555.858
Crèdit ordenat: 2.555.858
Pagat: 2.555.858
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 868/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 870/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101225020 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 3.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 3.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 0
Crèdit autoritzat: 204.366
Crèdit disposat: 204.366
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 204.366
Crèdit ordenat: 204.366
Pagat: 55.270

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101226060 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 10.000.000
Alta MC: 3.278.900
Crèdit definitiu: 13.278.900
Reservat pendent d'utilitzar: 191.200
Crèdit autoritzat: 30.689.862
Crèdit disposat: 30.689.862
Disposat pendent d'obligació: 16.090
Crèdit obligat: 30.673.772
Crèdit ordenat: 30.673.772
Pagat: 19.152.332
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 869/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101226020 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 10.000.000
Alta MC: 5.000.000
Crèdit definitiu: 15.000.000
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 871/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101223000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 545.000.000
Alta MC: 80.000.000
Crèdit definitiu: 625.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 2.221.707
Crèdit autoritzat: 628.464.555
Crèdit disposat: 628.464.555
Disposat pendent d'obligació: 49.844.810
Crèdit obligat: 578.619.745
Crèdit ordenat: 578.619.745
Pagat: 512.807.063
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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AD)
A la Pregunta RGE núm. 872/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Reservat pendent d'utilitzar: 0
Crèdit autoritzat: 15.796.835
Crèdit disposat: 15.796.835
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 15.796.835
Crèdit ordenat: 15.796.835
Pagat: 12.326.053

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101222090 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 15.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 15.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 5.271
Crèdit autoritzat: 16.508.411
Crèdit disposat: 16.508.411
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 16.508.411
Crèdit ordenat: 16.508.411
Pagat: 12.448.501
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 873/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 875/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101220000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 30.000.000
Alta MC: 50.574.168
Crèdit definitiu: 80.574.168
Reservat pendent d'utilitzar: 18.813
Crèdit autoritzat: 26.311.428
Crèdit disposat: 26.311.428
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 26.311.428
Crèdit ordenat: 26.311.428
Pagat: 23.691.157

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101221090 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 16.000.000
Alta MC: 37.500.000
Crèdit definitiu: 53.500.000
Reservat pendent d'utilitzar: 121
Crèdit autoritzat: 17.729.734
Crèdit disposat: 17.729.734
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 17.729.734
Crèdit ordenat: 17.729.734
Pagat: 15.536.007
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 874/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101221000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 1.000.000
Alta MC: 0
Crèdit definitiu: 1.000.000

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

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 876/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101212000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 95.000.000
Alta MC: 15.578.965
Crèdit definitiu: 25.957.178
Reservat pendent d'utilitzar: 8.154.749
Crèdit autoritzat: 15.812.520
Crèdit disposat: 15.812.520
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 15.812.520
Crèdit ordenat: 15.812.520
Pagat: 13.860.997
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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AI)
A la Pregunta RGE núm. 877/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Reservat pendent d'utilitzar: 0
Crèdit autoritzat: 84.640.167
Crèdit disposat: 84.640.167
Disposat pendent d'obligació: 0
Crèdit obligat: 84.640.167
Crèdit ordenat: 84.640.167
Pagat: 84.640.167

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101202000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 110.000.000
Alta MC: 35.000.000
Crèdit definitiu: 145.000.000
Reservat pendent d'utilitzar: 15.053.903
Crèdit autoritzat: 139.773.944
Crèdit disposat: 139.773.944
Disposat pendent d'obligació: 4
Crèdit obligat: 139.773.940
Crèdit ordenat: 139.773.940
Pagat: 120.607.387
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 878/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

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

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 880/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101131000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 39.030.424
Alta MC: 21.697.897
Crèdit definitiu: 60.728.321
Reservat pendent d'utilitzar: 0
Crèdit autoritzat: 63.186.140
Crèdit disposat: 63.186.140
Disposat pendent d'obligació: 4.702.375
Crèdit obligat: 58.483.765
Crèdit ordenat: 58.483.765
Pagat: 58.483.765

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101160000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 1.529.519.950
Alta MC: 1.031.750.656
Crèdit definitiu: 2.561.270.606
Reservat pendent d'utilitzar: 30.857.471
Crèdit autoritzat: 2.526.505.297
Crèdit disposat: 2.526.505.297
Disposat pendent d'obligació: 39.633.730
Crèdit obligat: 2.486.871.567
Crèdit ordenat: 2.486.871.567
Pagat: 2.486.871.567
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 879/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101131000 a dia 31 de desembre del 1999.
Crèdit inicial: 53.492.434
Alta MC: 32.748.764
Crèdit definitiu: 86.241.198
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1752/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits als Grups Parlamentaris
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra UNida i
Ecologista i Mixt, relatiu a solAlicitud de compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 18 d'abril del 2000, 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 actuacions urgents
del Govern en relació amb la sequera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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B)
RGE núm. 1804/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, 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 18 d'abril del 2000, conformement amb l'establert a
l'article 51 del Reglament de la Cambra, acordà d'admetre a
tràmit l'escrit de referència, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual solAlicita la creació d'una
comissió no permanent d'investigació sobre possibles
irregularitats en l'adquisició pel Govern de les Illes Balears
de les finques d'Albarca i es Verger.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 18 d'abril del 2000, 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 la política
general del Govern en relació amb la igualtat d'oportunitats
i accions previstes per promoure la incorporació de la dona
al mercat de treball..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE
núm. 1343/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 18 d'abril del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1781/00, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita la retirada de la proposició no
de llei de referència, 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
(BOPIB núm. 41, de 31 de març del 2000).

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Relativa a acord definitiu respecte de la compos ició
de la Comissió no permanent d'investigació sobre els sistemes
de contractació que segueix i ha seguit l'empresa pública
Institut Balear de Promoció del Turisme (IBATUR).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 18 d'abril del 2000, un cop oïda la Junta de Portaveus,
acordà que la composició de la comissió no permanent de
referència, creada per acord plenari de dia 28 de març del
2000, sigui de 9 membres (com les ponències) amb la
distribució següent:
* 4 membres del Grup Parlamentari Popular.
* 2 membres del Grup Parlamentari Socialista.
* 1 membre del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
* 1 membre del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista.
* 1 membre del Grup Parlamentari Mixt.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a solAlicitud de creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre possibles irregularitats en
l'adquisició pel Govern de les Illes Balears de les finques
d'Albarca i Es Verger (RGE núm. 1780/00).

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a convocatòria per cobrir mitjançant
concurs de mèrits, la plaça d'auxiliar administratiu dels
Serveis Econòmics, vacant al cos d'auxiliars administratius
del Parlament de les Illes Balears.
El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la reunió de dia 18 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 del 22 de febrer, de la Funció Pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i dels 2 i 3 de l'Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears, convoca concurs
de mèrits per cobrir la plaça d'auxiliar administratiu dels Serveis
Econòmics, pertanyent al cos d'auxiliars administratius, vacant
a la plantilla del personal funcionari del Parlament de les Illes
Balears d'acord amb les següents bases:
Primera.- Objecte de la convocatòria.
L'objecte d'aquesta convocatòria és el proveïment de
la plaça que actualment resta vacant a la relació de llocs de
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treball, que està dotada pressupostàriament i que es detalla a
continuació:
- Plaça: Auxiliar Administratiu dels Serveis Econòmics.
- Cos: Auxiliar Administratiu.
- Grup: D.
- Nivell: 16.
- Complement Específic: 1.081.356 pta anuals.
Segona.- Forma de proveïment i requisits.
2-1.- El proveïment es realitzarà pel procediment de
concurs de mèrits.
2-2.- Podran participar-hi tots el funcionaris de carrera
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 un any a les places que actualment
ocupen.
2-3.- En relació als funcionaris que es trobin en
situació administrativa distinta a la del 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
C.A.I.B. (decret 33/1994, del 28 de març) i al Decret 122/1997, del
3 d'octubre de la Conselleria de la Funció Pública de la C.A.I.B.,
pel qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits
i les comissions tècniques de valoració del concurs pel
proveïment de diversos llocs de treball de l'Administració de la
C.A.I.B.
Tercera.- Concurs de mèrits.
3.1.- El barem de mèrits d'aplicació al concurs és el que
figura a l'annex I de les presents bases.
3.2.- Per poder obtenir la plaça convocada serà
necessari obtenir una puntuació mínima de 2'5 punts.
3.3.- Per dirimir l'igualtat en la puntuació total del
mèrits dels aspirants, s'acudirà en primer lloc, a la puntuació
atorgada conjuntament als mèrits de necessària consideració i,
en cas de persistir aquesta, s'atorgarà la plaça al funcionari amb
major antiguitat al Parlament de les Illes Balears, i si encara
persistia aquesta, s'atorgarà la plaça al funcionari de 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 la present convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.
4.3.- La documentació a presentar serà la següent:
4.3.1.- Instància sol.licitant participar al
concurs de mèrits.
4.3.2.- Certificacions del mèrits al.legats.
4.3.3.- Certificacions dels mèrits específics en
relació al lloc de treball.
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4.3.4.- Certificació acreditativa de la condició
de funcionari de carrera del Cos d'Auxiliars
Administratius del Parlament de les Illes
Balears i de la seva situació administrativa.

4.4.- Si per justificar els corresponents mèrits es
presenten fotocòpies dels documents originals, aquestes
hauran d'estar degudament compulsades. En cas de dubtes al
respecte, es podrà exigir per la Comissió Tècnica de Valoració
la presentació dels respectius certificats i documents originals.
4.5.- La data de referència per al compliment dels
requisits exigits i la possessió del mèrits al.legats serà la
corresponent al dia que finalitzi el termini de presentació de les
instàncies.
Cinquena.- Comissió Tècnica de Valoració.
5.1.- Composició:
5.1.1.- President: El President del Parlament
o membre de la Mesa en qui delegui.
5.1.2.- Secretari: El Lletrat-Oficial Major.
5.1.3.- Vocal: un altre membre de la Mesa.
5.1.4.- Vocal: l'Interventor del Parlament de
les Illes Balears.
5.1.5.- Vocal: Un vocal elegit per la Junta de
Personal d'entre els seus membres.
En tots els casos s'anomenaran els suplents
corresponents.
5.2.-Per la constitució vàlida de la Comissió Tècnica
de Valoració, a l'efecte de la realització de les sessions,
deliberacions i de la presa d'acords, es requerirà la presència del
President, del secretari i que hi siguin presents la majoria dels
membres d'aquesta.
5.3.- Les funcions de la Comissió Tècnica de Valoració
seran: valorar els mèrits dels concursants, resoldre les dubtes
plantejades, aprovar les puntuacions dels aspirants, i fer la
proposta del nomenament de l'aspirant amb la puntuació més
alta. Així mateix s'estendrà acta de totes les actuacions i
reunions amb indicació expressa de les incidències que puguin
sorgir.
5.4.- La Comissió Tècnica de Valoració estarà
facultada per resoldre qualsevol dubte o incidència que es
produeixi durant la celebració del concurs de mèrits.
Sisena.- Resolució de la convocatòria.
6.1.- El termini màxim per la resolució del concurs serà
el d'un mes comptador des del dia en que finalitzi el termini de
presentació de les instàncies.
6.2.- Finalitzada la puntuació del 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 interessats 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
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examinades aquestes, la Comissió elevarà la proposta definitiva
d'adjudicació de la plaça a la Presidència i Mesa de la Cambra.

Es valoraran els certificats (reconeguts per la Junta
Avaluadora de Català)
relacionats amb el tipus de
coneixements següents:

Setena.- Nomenament i presa de possessió.
7.1.- El President, per resolució, oïda i informada la
Mesa, procedirà al nomenament corresponent, publicant-se
aquest al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
7.2.- El termini de presa de possessió serà de tres dies
hàbils des de la data del cessament al lloc de treball que
ocupava l'aspirant seleccionat; cessament que s'ha de produir
dins els tres dies hàbils següents al de la data de publicació de
la resolució del nomenament al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

1. Coneixements elementals (certificat B): 0'45 punts.
2. Coneixements mitjans (certificat C): 0'90 punts.
3. Coneixements superiors (certificat D): 1'35 punts.
4. Coneixements de llenguatge administratiu (certificat
E): 0'75 punts.
Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del
certificat de coneixements de llenguatge administratiu, en el
qual la puntuació s'acumularà a l'altre certificat que s'hi aporti.
D) Cursos de formació i perfeccionament superats en escoles
d'Administració Pública:

Vuitena.- Altres Disposicions.
8.1.- En tot allò no previst en aquestes bases, hom
s'ajustarà al que es disposa al Decret 33/1994, del 28 de març de
la Conselleria de la Funció Pública de la C.A.I.B., 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 s'en derivin, podran esser impugnats
pels interessats en els terminis i en la forma previstes a la Llei
30/1992, del 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la Llei 4/1999, del 13 de gener del 1999 que modifica
la Llei 30/1992, del 26 de novembre, i a la Llei 29/1998, del 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Dels cursos impartits per l'Institut Balear de
l'Administració Pública (IBAP) i per L'Institut Nacional de
l'Administració Pública (INAP), que a criteri de la Comissió
Tècnica de Valoració estiguin relacionats amb les funcions del
lloc de treball, es valoraran a raó de 0'15 punts per crèdit amb
caràcter general.
Aquells cursos directament relacionats amb les àrees
d'informàtica, jurídica-administrativa, comptable-pressupostària
i econòmica, i de personal, es valoraran a raó de 0'25 punts per
crèdit.
La puntuació màxima per aquest apartat serà de 6
punts.
ALTRES MÈRITS
A) Diplomes, títols oficials i d'altres i experiència laboral:

ANNEX I. BAREM DE MÈRITS
MÈRITS DE CONSIDERACIÓ NECESSÀRIA
A) Grau Personal:
1. Per posseir un grau personal superior en un nivell o
més 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 alt ra Administració Pública: 0'030 punts per mes, fins
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 un màxim de 8 punts.
3. Per cada mes de serveis prestats com a funcionari
del Parlament de les
Illes Balears: 0'045 punts per mes, fins un màxim de 10 punts.
C) Coneixements de català:

1.Es valoraran discrecionalment per part de la Comissió
Tècnica de Valoració, els diplomes i títols oficials expedits per
centres o organismes oficials, que estiguin relacionats amb les
funcions del lloc de treball al que 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 de treball al
que es concursa. La puntuació màxima d'aquesta apartat serà de
2 punts.
3- Es valorarà l'experiència laboral en empreses i
organismes, especialment en les àrees jurídico-administrativa,
comptable-pressupostària i econòmica i de personal. La
puntuació màxima d'aquest apartat serà de 2 punts.
B) Altres Estudis:
1. Les titubacions acadèmiques de nivell superior
(llicenciatura, arquitectura, enginyer o similars) es puntuaran
amb 1'5 punts.
2. Les titubacions acadèmiques de grau mitjà
(diplomatures universitàries, enginyers tècnics, arquitecte
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tècnic o similars; o tres cursos de qualsevol llicenciatura) es
puntuaran amb 1 punt.

caràcter interí, d'una plaça de lletrat del Parlament de les
Illes Balears.

3. El títol de batxiller superior o equivalent es puntuarà
amb 0'5 punts.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'abril del 2000, acordà d'aprovar la proposta del
tribunal qualificador de referència, en els termes següents:

En aquests tres casos només es puntuarà la titulació
més alta.
4- A més a més, a les puntuacions obtingudes en
relació a la titulació, s'afegiran:
4.1.- 1'5 punts, si la titulació universitària
superior procedeix de l'àrea
jurídica,
econòmica, comptable, de personal, etc; com
per exemple, Econòmiques, Dret, etc.
4.2.- 1 punt, si la titulació universitària de
grau mitjà procedeix de les àrees
assenyalades a l'apartat anterior, com per
exemple, Diplomatura en Empresarials,
Graduat Social, etc.
ANNEX II. Model d'instància
El/la funcionari/ària del cos d'auxiliars administratius
Sr./Sra._________________________________________
__
amb DNI núm._____________________ i NRP
núm._____________________ i que actualment ocupa la
plaça de__________________________________________
i que es troba en la situació administrativa
de______________________________________, que
prengué possessió d'aquesta el dia_______________,
EXPOSA que reuneix les condiciones requerides a les
bases de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears n ú m . _ _ _ _ d e
data____________, i per tant,
SOL.LICITA esser admès a participar al concurs de
mèrits convocat per cobrir la plaça vacant d'Auxiliar
Administratiu dels Serveis Econòmics del Parlament de les Illes
Balears.
Per la qual cosa, adjunt les certificacions acreditatives
i els documents pertinents relatius als mèrits al.legats.

Conformement amb l'establert per la Base Setena de les
de la convocatòria, el Tribunal qualificador de la convocatòria
per a la provisió, per concurs-oposició i amb caràcter interí,
d'una plaça de lletrat del Parlament de les Illes Balears proposa
a la Mesa de la Cambra que, atesos els resultats obtinguts pels
aspirants que han superat els exercicis, que es relacionen a
continuació,
Aspirants

Puntuació obtinguda

Sra. Beatriz Martínez Bosch

43,33

Sr. Miguel Monserrat Bibiloni

45,81

Sr. Luis F. Isern Estela

53,33

es procedeixi al nomenament
major puntuació.

de l'aspirant que ha obtingut la

D'acord amb el que preveu la base vuitena de les que
regulen la convocatòria, l'aspirant aprovat amb dret a plaça
haurà de presentar en el Registre General del Parlament, dins del
termini de cinc dies, a partir del de la publicació d'aquesta
proposta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els
documents a què fa referència la base esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 43.

A la seu
d_________________ del 2000.
Signatura.

del

Parlament,

a

___

AL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Relativa a proposta del tribunal qualificador de la
B)
convocatòria per a la provisió, per concurs-oposició i amb

- Pàg. 909 i 923. Sumari, Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple, apartat H) i Ordre de Publicació, darrer paràgraf.
On diu: 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.
Ha de dir: 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 Menorca.
- Pàg. 909 i 927. SolAlicituds de compareixences, apartat A),
On diu: RGE núm. 1662/00 (...), relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Comerç i Indústria.
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Ha de dir: RGE núm. 1662/00 (...), relatiu a solAlicitud de
compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca.
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