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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Miquel Alenyà i Fuster, Cap de
l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra, davant la Comissió no
permanent per a l'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears
amb l'Estat Espanyol.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

A la Comissió no permanent per a l'estudi del balanç fiscal
de les Illes Balears amb l'Estat Espanyol del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril del 2000, tengué lloc
la compareixença del Sr. Miquel Alenyà i Fuster, Cal de
l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Miquel Àngel Flaquer i Terrassa,
assessor d'Economia Hisenda i Pressuposts del Consell
Insular de Mallorca, davant la Comissió no permanent per a
l'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat
Espanyol.
A la Comissió no permanent per a l'estudi del balanç fiscal
de les Illes Balears amb l'Estat Espanyol del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 d'abril del 2000, tengué lloc
la compareixença del Sr. Miquel Àngel Flaquer i Terrassa,
assessor d'Economia Hisenda i Pressuposts del Consell
Insular de Mallorca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la primera reunió de la Junta Insular de Patrimoni
Històric (RGE núm. 774/00).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports 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'Educació Cultura qui informà sobre el tema de referència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 2000, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 2005/00, del Govern de les Illes Balears.
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'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 30 de maig d'enguany, a les 14
hores.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 28 d'abril
del 2000, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

1 Bis.- Aprovació del Projecte de llei del Govern de les Illes
Balears.
A proposta del conseller de Presidència, el consell de
Govern adopta el següent acord:
"Primer.- Aprovar el Projecte de llei del Govern de les Illes
Balears.
Segon.- Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei del
Govern de les Illes Balears."
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 28 d'abril del 2000.
El secretari del Consell de Govern.
Vistplau, el president.
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A)
Projecte de llei del Govern de les Illes Balears
Exposició de motius.
El Parlament, el Govern i el president conformen
l'organització institucional de la comunitat autònoma, tal com es
disposa a l'article 18 de l'Estatut d'autonomia de les Illes
Balears, norma fonamental que conté, a més, la regulació bàsica
de cada una d'aquestes tres figures, però que reclama
expressament als articles 31.7 i 32.3 –deixant ara de banda el
paper assignat al Reglament de la cambra– la intervenció d'una
llei aprovada per majoria absoluta, per tal de completar els
aspectes organitzatius, funcionals i de règim jurídic del Govern
i del president.
La tasca de desenvolupament dels preceptes estatutaris, pel
que fa al poder executiu de la comunitat autònoma, l'ha duta a
terme la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma, el contingut de la
qual requereix l'adequació a la reforma estatutària operada per
la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, i a la realitat institucional
i administrativa de les Illes Balears.
La reforma empresa en aquest àmbit parteix de l'experiència
adquirida en les legislatures precedents, si bé assumeix,
d'entrada, canvis importants i necessaris per a l'arquitectura
organitzativa i jurídica de la nostra comunitat. A diferència de
la Llei de 1984, la Llei del Govern té per objecte fonamental la
regulació del Govern i del president de les Illes Balears, així com
de les potestats normatives del poder executiu autonòmic, i
difereix a una llei específica l'ordenació i l'estructuració de
l'Administració de la comunitat autònoma, el règim jurídic de la
qual ha de ser abordat pròximament pel Govern, tal com
s'anuncia en una disposició final.
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de suport i de colAlaboració. La llei reforça, en aquest sentit, la
Comissió de Secretaris Generals Tècnics.
Pel que fa als membres del Govern, la llei recull el règim
jurídic existent en matèria d'estatut personal, nomenament,
cessament, fur processal i responsabilitat política. Constitueix
en canvi una novetat l'ordenació del règim de suplències i
d'assumpció temporal de la titularitat d'una conselleria. Queden
fora de l'àmbit d'aplicació de la llei les atribucions dels
consellers al capdavant de les àrees de responsabilitat
corresponents.
Les relacions del Govern amb el Parlament s'aborden amb
brevetat, en consonància amb la funció que el Reglament de la
cambra desenvolupa en el nostre sistema de fonts i amb la
pràctica seguida en les legislatures precedents. En aquesta
matèria, es preveuen els diversos canals de representació del
Govern davant la cambra.
Una altra de les innovacions d'aquest text legal és el
tractament de la iniciativa legislativa i de les potestats
normatives del Govern. Pel que fa a aquestes, és important
subratllar que la llei defineix la figura dels decrets legislatius en
termes anàlegs als prevists constitucionalment. L'exercici de la
potestat reglamentària s'aborda integralment per primera vegada
a la nostra legislació, tot cercant l'equilibri necessari entre
l'eficàcia exigible a l'acció dels poders públics i les garanties
jurídiques i de participació que reclamen els ciutadans.
Completa la llei un títol dedicat al control de l'actuació del
Govern, en línia amb la legislació comparada.
Títol preliminar.
Article 1. Objecte de la llei.

L'ordenació jurídica del president de les Illes Balears es
planteja en la doble vessant de president de la comunitat
autònoma i de president del Govern, la qual cosa es manifesta
en la distinció entre atribucions de representació i de direcció.
Com a cap del Govern, al president se li reconeixen les facultat s
que tradicionalment es consideren inherents a aquesta
condició, entre les quals destaquen les de tipus normatiu en
matèria d'organització.

Aquesta llei té per objecte establir, d'acord amb l'Estatut
d'autonomia, el règim jurídic aplicable al president i al Govern
de les Illes Balears, així com regular l'exercici de la iniciativa
legislativa i de les potestats normatives del Govern.

La llei acull la doble naturalesa del Govern com a òrgan
colAlegiat que encarna essencialment el poder executiu de la
comunitat autònoma, el configura com a institució
d'autogovern i com a òrgan superior de l'Administració que en
depèn, i el dota de les atribucions polítiques, executives i
normatives que exigeix el text estatutari. Quant a la composició,
preveu la figura del vicepresident amb caràcter disponible, no
fixa un límit màxim de consellers amb responsabilitat executiva
i manté la figura del conseller sense cartera.

Article 2. Del president.

El Govern reunit per a l'exercici de les seves funcions
constitueix el Consell de Govern, el funcionament del qual es
perfila a partir de regles mínimes, entre les quals s'inclouen, per
la seva importància, les relatives al Govern en funcions. Així
mateix, la llei es deté en el tractament de la secretaria del Consell
de Govern, de les comissions delegades i dels diversos òrgans

Títol I. Del president de les Illes Balears.
Capítol I. De l'elecció i de l'estatut personal.

1. El president de les Illes Balears exerceix la més alta
representació de la comunitat autònoma i l'ordinària de l'Estat
a les Illes Balears. Així mateix, presideix el Govern, en dirigeix
les accions i coordina les funcions dels seus membres, d'acord
amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia i aquesta Llei.
2. El president rep el tractament de Molt Honorable Senyor i té
dret a utilitzar la bandera de la comunitat autònoma de les Illes
Balears com a guió i als honors corresponents al càrrec.
Article 3. De l'elecció i del nomenament.
1. El president de les Illes Balears serà elegit pel Parlament
d'entre els seus membres i el rei el nomenarà.
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2. En el termini de cinc dies comptadors des del dia en què
s'hagi publicat el Reial decret de nomenament en el Boletín
Oficial del Estado, i sense perjudici que es publiqui també en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el president nomenat
prendrà possessió del càrrec. L'acte de presa de possessió,
públic i solemne, consistirà en l'acceptació del càrrec i
l'acatament de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia.
Article 4. De la incompatibilitat.
1. El president no pot exercir altres funcions representatives
que les pròpies del mandat parlamentari, ni qualsevol altra
funció pública que no derivi del seu càrrec, ni cap activitat
professional o mercantil, llevat de la mera administració del seu
propi patrimoni, personal o familiar.
2. En tot cas, li és aplicable el que disposa la legislació sobre
incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 5. Del fur processal.
1. El president, durant el seu mandat, i per la comissió d'actes
delictius en el territori de les Illes Balears, no pot ser detingut
ni retingut, llevat del cas de delicte flagrant i, en tot cas, pertoca
decidir-ne la inculpació, l'empresonament, el processament i el
judici al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
2. Fora de l'àmbit territorial de les Illes Balears, la responsabilitat
penal del president serà exigible en els mateixos termes davant
la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Article 6. Del cessament.

Article 7. De la vacant del càrrec.
1. Si el càrrec de president queda vacant perquè se n'ha produït
el cessament per alguna de les causes establertes a les lletres
e), f), g) i h) del número 1 de l'article anterior, i en el cas de
defunció, el Govern serà presidit interinament, fins a la presa de
possessió del nou president, pel vicepresident, si n'hi ha,
sempre que aquest tingui la condició de diputat del Parlament
de les Illes Balears, i, si no n'hi ha, pel conseller que, sent també
diputat, tingui atribuïda la secretaria del Consell de Govern.
2. Si cap conseller no compleix els requisits esmentats abans, el
Govern serà presidit interinament pel conseller més antic en el
càrrec, que també ha de ser diputat del Parlament, i si cap dels
consellers no ho és, pel més antic en el càrrec de conseller i,
finalment, en igualtat entre ells, pel de més edat.
3. Qui substitueixi interinament el president exercirà les
funcions i les competències que aquesta Llei i la resta
d'ordenament jurídic atorguen al president, si bé no podrà
plantejar la qüestió de confiança, ni ser objecte d'una moció de
censura, ni separar dels càrrecs els membres del Govern.
Article 8. De les suplències i absències temporals.
1. En els casos d'absència, malaltia o altre impediment temporal
del president, el substituirà el membre del Govern que el
president hagi designat expressament.
2. En el cas que el president no hagi designat ningú
expressament, el substituirà el vicepresident, si n'hi ha, o el
conseller a qui correspongui d'acord amb el ordre de
precedències de les conselleries establert per decret de la
Presidència.

1. El president cessa per alguna de les causes següents:
a) l'elecció de nou president després d'eleccions
autonòmiques
b) l'aprovació de la moció de censura
c) la denegació de la qüestió de confiança
d) la dimissió comunicada per escrit al president del
Parlament
e) la incapacitat física o psíquica permanent que
l'impossibiliti per a l'exercici del càrrec
f) la sentència ferma dels tribunals que l'inhabiliti per a
l'exercici del càrrec
g) la pèrdua de la condició de diputat del Parlament
h) la incompatibilitat declarada i publicada, d'acord amb la
normativa específica d'aplicació.

3. El suplent del president, en aquests casos, només pot exercir
les atribucions que siguin necessàries per al despatx ordinari
dels assumptes.
Article 9. De la representació de les Illes Balears.
Durant el temps en què el càrrec de president estigui vacant
o en què el president sigui substituït temporalment, i
independentment de qui el substitueixi al capdavant del
Govern, el president del Parlament exercirà la representació de
les Illes Balears.
Capítol II. De les atribucions del president.
Article 10. De les atribucions de representació.

2. En els quatre primers supòsits del número 1 d'aquest article,
el president ha de continuar en l'exercici del càrrec fins que el
successor n'hagi pres possessió.
3. La incapacitat a què fa referència la lletra e) del número 1
d'aquest article ha de ser apreciada motivadament pel Consell
de Govern, per acord, com a mínim, de les tres cinquenes parts
dels seus membres, i proposada al Parlament, el qual, en cas
que l'estimi, l'ha de declarar per majoria absoluta dels seus
membres.

1. Correspon al president, com a més alt representant de la
comunitat autònoma:
a) Exercir la representació de les Illes Balears en les
relacions amb les
institucions de l'Estat i les altres
administracions públiques.
b) Convocar a eleccions al Parlament de les Illes Balears, en
els termes regulats per la llei.
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2. Correspon al president, com a representant ordinari de l'Estat
a la comunitat autònoma:
a) Promulgar, en nom del rei, les lleis i els decrets legislatius
i ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i en el Boletín Oficial del Estado, en el termini de
quinze dies comptadors des del dia en què s'hagin aprovat
b) Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears del nomenament del president del Tribunal Superior de
Justícia, d'acord amb el que estableix l'article 53 de l'Estatut
d'autonomia.

995

Article 12. De la delegació de competències.
El president podrà delegar en el vicepresident, si n'hi ha, o
en un conseller les funcions i les competències previstes en les
lletres b), e), h), m) i o) de l'article 11.
Capítol III. De la responsabilitat i del control parlamentari.
Article 13. De la responsabilitat política.
1. El president respon políticament davant el Parlament, sense
perjudici de la responsabilitat solidària del Govern i de la directa
de cada un dels seus membres per la seva gestió.

Article 11. De les atribucions de direcció.
Correspon al president, com a responsable de la direcció del
Govern:
a) Establir les directrius generals de l'acció de govern,
d'acord amb el seu programa polític, i impartir les instruccions
pertinents als membres del Govern.
b) Mantenir la unitat de direcció política i administrativa i
coordinar les accions de les diferents conselleries.
c) Crear i extingir les conselleries, així com establir-ne la
denominació i les competències.
d) Nomenar i separar els consellers i el vicepresident, si n'hi
ha.
e) Resoldre els conflictes d'atribucions entre les
conselleries.
f) Determinar, mitjançant decret, les suplències dels
consellers i del vicepresident, si n'hi ha, en cas d'absència,
malaltia o en els casos d'abstenció obligada.
g) Encomanar transitòriament, en cas de vacant, la titularitat
d'una conselleria a un altre membre del Govern.
h) Subscriure els convenis de colAlaboració i els acords de
cooperació amb l'Estat i altres comunitats autònomes.
i) Convocar les reunions del Consell de Govern, fixar-ne
l'ordre del dia, presidir-les, suspendre-les i aixecar-ne les
sessions, i dirigir els debats i les deliberacions que s'hi
produeixin.
j) Plantejar la qüestió de confiança davant el Parlament de
les Illes Balears, havent-hi deliberat prèviament el Consell de
Govern.
k) Firmar els decrets aprovats pel Govern i ordenar-ne la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
l) Firmar els acords del Consell de Govern.
m) SolAlicitar el dictamen del Consell Consultiu de les Illes
Balears, en els supòsits prevists en la legislació vigent.
n) Sotmetre a deliberació i a acord del Consell de Govern la
interposició del recurs d'inconstitucionalitat, així com el
plantejament de conflictes de competències davant el Tribunal
Constitucional.
o) Exercir accions judicials i administratives, en cas
d'urgència, i informar-ne el Consell de Govern en la primera
reunió que dugui a terme.
p) Designar el representant de les Illes Balears en el
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
q) Exercir la resta de funcions que li atribueixi l'ordenament
jurídic.

2. La delegació de funcions executives del president en el
vicepresident o en un conseller no l'eximeix de la responsabilitat
política davant el Parlament.
Article 14. De la moció de censura i la qüestió de confiança.
El plantejament de la qüestió de confiança i l'adopció de la
moció de censura s'han de dur a terme d'acord amb el que
disposen l'Estatut d'autonomia i el Reglament del Parlament.
Títol II. Del Govern de les Illes Balears.
Capítol I. Règim general.
Article 15. De la seva naturalesa i composició.
1. El Govern, d'acord amb les directrius del president, estableix
la política general i dirigeix l'Administració de la comunitat
autònoma. Així mateix, exerceix la funció executiva i la potestat
reglamentària en el marc de la Constitució, de l'Estatut
d'autonomia i d'aquesta Llei.
2. El Govern es compon del president, del vicepresident, si n'és
el cas, i dels consellers. Cada conseller estarà al capdavant
d'una conselleria, sense perjudici de l'existència dels consellers
sense cartera.
3. El Govern reunit per a l'exercici de les seves funcions
constitueix el Consell de Govern.
Article 16. Del funcionament del Consell de Govern.
El funcionament del Consell de Govern s'ha d'ajustar a les
regles següents:
a) Les sessions del Consell de Govern les convoca el
president i s'hi han d'adjuntar l'ordre del dia i la documentació
corresponent als assumptes de què s'hi tractarà.
b) La constitució del Consell de Govern serà vàlida si hi
assisteixen el president, o la persona que el substitueixi, i la
meitat, com a mínim, dels consellers.
c) Els documents que es presentin a les reunions del
Consell de Govern tenen caràcter reservat i secret, llevat que el
mateix Consell de Govern acordi fer-los públics. El mateix
caràcter tenen les deliberacions del Consell de Govern, així com
les opinions i els vots que s'hi emetin, i els seus membres estan
obligats a mantenir el deure de reserva, fins i tot quan hagin
deixat de pertànyer al Govern.
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d) Els acords del Consell de Govern s'adopten per majoria
dels membres presents. El president dirimeix amb el seu vot els
possibles empats.
e) Només poden adoptar-se acords sobre els assumptes que
figurin en l'ordre del dia. No obstant això, i per raons d'urgència,
el Consell de Govern pot deliberar i, si s'escau, adoptar acords,
sobre altres assumptes no inclosos en l'ordre del dia.
f) A les reunions del Consell de Govern, el president pot
convocar-hi alts càrrecs, funcionaris de l'Administració i
experts, el parer dels quals es consideri necessari. La
intervenció d'aquests es limitarà a l'assumpte sobre el qual
hagin d'informar. En qualsevol cas, els és d'aplicació el deure de
reserva aplicable als membres del Consell de Govern.
Article 17. De la Secretaria del Consell de Govern.
1. De les sessions del Consell de Govern se n'ha d'estendre una
acta en la qual han de constar, com a mínim, a més de les
circumstàncies relatives al temps, al lloc i als assistents, les
decisions i els acords adoptats.
2. Per decret de la Presidència es determinarà el conseller que ha
d'exercir com a secretari del Consell de Govern i el règim de
suplència d'aquest.
Article 18. Del cessament del Govern.

5. Aprovar, amb el dictamen previ del Consell Consultiu, els
reglaments per al desenvolupament i l'execució de les lleis, així
com la resta de disposicions reglamentàries que li correspon
dictar.
6. Prestar o denegar la conformitat a la tramitació de les
proposicions de llei que suposin increment de les despeses o
disminució dels ingressos pressupostaris.
7. Deliberar sobre la qüestió de confiança que el president
s'hagi proposat de presentar davant el Parlament de les Illes
Balears.
8. Acordar la interposició del recurs d'inconstitucionalitat i
totes aquelles altres actuacions davant del Tribunal
Constitucional que corresponguin al Govern de les Illes
Balears.
9. Proposar al Parlament de les Illes Balears la incapacitació del
president en els termes que estableix l'article 6.1 e) d'aquesta
Llei.
10. SolAlicitar que el Parlament de les Illes Balears es reuneixi en
sessió extraordinària.
11. Autoritzar la firma de convenis i acords de colAlaboració i
cooperació amb l'Estat i altres comunitats autònomes.

1. El cessament del president determina el del Govern.
2. El Govern cessant ha de continuar en funcions fins a la presa
de possessió del que el succeeixi, amb les limitacions
establertes en aquesta llei.
3. El Govern en funcions ha de facilitar el normal
desenvolupament del procés de formació del nou govern i el
traspàs de poders a aquest.
4. El Govern en funcions no pot adoptar decisions que
excedeixin de la gestió ordinària, llevat dels supòsits de
necessitat urgent i, en conseqüència, no pot fer ús de les
delegacions legislatives atorgades pel Parlament, ni aprovar el
projecte de llei de pressuposts generals.
Capítol II. De les atribucions del Consell de Govern.
Article 19. De les atribucions del Consell de Govern.

12. Nomenar i separar mitjançant decret els alts càrrecs de
l'Administració de la comunitat autònoma.
13. Adoptar les mesures necessàries per a l'execució, dins el
propi territori, dels tractats i els convenis internacionals i dels
actes normatius en allò que afecti les competències de la
comunitat autònoma.
14. Exercir les facultats de control i coordinació dels consells
insulars dins el marc de la llei.
15. Concedir honors i distincions, d'acord amb la normativa
específica.
16. Exercitar accions judicials i desistir-ne d'acord amb la
legislació específica aplicable.
17. Exercir totes aquelles altres facultats que li atribueixin les
disposicions vigents.

Correspon al Consell de Govern:
Article 20. De les comissions delegades.
1. Establir la política general de la comunitat autònoma, d'acord
amb el programa polític definit pel president, i dirigir l
'Administració
2. Aprovar els projectes de llei i trametre'ls al Parlament perquè
els tramiti, com també determinar-ne la retirada en els termes
que estableix el Reglament de la cambra.
3. Aprovar el projecte de llei de pressuposts de la comunitat
autònoma.
4. Aprovar els decrets legislatius, amb la delegació prèvia del
Parlament, en els termes prevists en l'Estatut d'autonomia.

1. El Govern de les Illes Balears pot constituir comissions
delegades sobre matèries específiques, integrades pel president
o el vicepresident i per dos o més consellers.
2. En el decret de creació d'aquestes, se n'han d'indicar la
composició, la presidència i la secretaria, així com les funcions
assignades. En tot cas, el règim general de funcionament de les
comissions s'ha d'ajustar als criteris establerts per al Consell de
Govern.
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Capítol III. Òrgans de suport i de colAlaboració del Govern.

Capítol II. Dels consellers.

Article 21. De la Comissió de secretaris generals tècnics.

Article 26. Dels consellers.

La Comissió de Secretaris Generals Tècnics és l'òrgan
colAlegiat encarregat de preparar les deliberacions i els acords
del Consell de Govern. Un decret en regularà el funcionament,
la composició, la presidència i la secretaria.

1. Els consellers són membres del Govern i titulars de la
conselleria que tinguin assignada. No obstant això, hi pot haver
consellers sense cartera.

Article 22. Dels gabinets.
1. Els gabinets són els òrgans de suport polític i tècnic dels
membres del Govern. Acompleixen tasques de confiança i
d'assessorament qualificat i, en cap cas, no poden executar
actes o adoptar resolucions que corresponguin als òrgans de
l'Administració de la comunitat autònoma ni desenvolupar
tasques pròpies d'aquests.

2. Per ser conseller es requereix tenir la nacionalitat espanyola,
ser major d'edat, gaudir dels drets de sufragi actiu i passiu, així
com no estar inhabilitat per exercir càrrec o ocupació públics
per sentència judicial ferma.
3. Els consellers reben el tractament d'Honorable Senyor i tenen
dret als honors que els corresponen per raó del càrrec.
Article 27. Del nomenament.

2. Els responsables dels gabinets tenen la consideració de
personal eventual, d'acord amb el que disposa la legislació
sobre funció pública.

1. Els consellers són nomenats i separats lliurement pel
p resident del Govern i inicien el seu mandat en el moment de la
presa de possessió.

Article 23. Dels comissionats autonòmics.

2. En el decret de nomenament, s'ha de consignar la conselleria
la titularitat de la qual els assigna. Quan es tracti del
vicepresident o d'un conseller sense cartera, el nomenament
especificarà l'àmbit de funcions conferit, que en cap cas no
suposarà l'existència de responsabilitat executiva.

1. Els comissionats autonòmics són persones de prestigi
reconegut que desenvolupen amb caràcter temporal funcions
concretes de representació de la comunitat autònoma en els
àmbits i els fòrums que es determinin.
2. El decret de nomenament ha de regular la durada i l'abast
específic del mandat de representació.

3. Els decrets de nomenament s'han de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Article 28. Del cessament.

Article 24. El portaveu del Govern.
1. Els consellers cessen per qualsevol de les causes següents:
El president pot nomenar un portaveu del Govern que, en el
cas que no sigui membre del Govern, tindrà rang de director
general, podrà assistir a les reunions del Consell de Govern i
quedarà obligat a mantenir el deure de reserva en relació a les
deliberacions d'aquest.
Títol III. Dels membres del Govern.
Capítol I. Del vicepresident.

a) El cessament o la defunció del president, si bé han de
continuar en funcions fins a la presa de possessió del nou
Govern.
b) La incompatibilitat declarada i publicada, d'acord amb el
que disposa la legislació específica aplicable.
c) La incapacitat i inhabilitació en l'exercici del seu càrrec
declarada per sentència ferma.
d) La dimissió acceptada pel president.
e) La decisió del president.

Article 25. Del vicepresident.
1. Correspon al vicepresident l'exercici de les funcions que li
encomani o li delegui el president del Govern. Així mateix, li
pertoca substituir-lo en els casos prevists en aquesta Llei.

2. El cessament produeix efectes des del moment de la
publicació del corresponent decret del president en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Article 29. De les vacants i les suplències.

2. El vicepresident, quan així ho disposi el president, pot
assumir també la titularitat d'una conselleria.
3. L'estatut personal, el nomenament i el cessament del
vicepresident s'han de regir pel que disposa aquesta Llei per als
consellers.

1. En cas de vacant del càrrec de conseller, i mentre no n'hagi
pres possessió el nou titular, el president encomanarà
transitòriament a un altre membre del Govern el despatx dels
assumptes de la conselleria.
2. En cas d'absència, malaltia o d'altre impediment temporal d'un
conseller, aquest serà suplert pel conseller que designi el
president mitjançant decret.
3. Els decrets relatius a vacants i suplències dels consellers
s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Article 30. De les incompatibilitats.
1. Els membres del Govern no poden exercir altres funcions que
les que derivin del seu càrrec, ni cap activitat professio n a l o
mercantil, llevat de la mera administració del seu propi
patrimoni, personal o familiar.

responsables dels organismes i de les entitats públiques que en
depenen.
4. Els membres del Govern poden assistir, amb veu, a les
sessions del Parlament i de les seves comissions i poden
solAlicitar que els alts càrrecs, els funcionaris i el personal de les
conselleries n'informin davant de les comissions.

2. En tot cas, els és aplicable el que disposa la legislació sobre
incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 35. Dels debats.

Article 31. Del fur processal.

El president pot promoure debats sobre l'acció i l'orientació
política del Govern, que es duran a terme d'acord amb el
Reglament del Parlament.

D'acord amb l'Estatut d'autonomia, la responsabilitat penal
dels membres del Govern és exigible en els mateixos termes que
s'estableixi per als diputats del Parlament de les Illes Balears.
Article 32. De la responsabilitat.
Sense perjudici de la responsabilitat política solidària del
Govern davant el Parlament de les Illes Balears, el vicepresident
i els consellers responen directament de la seva gestió.
Article 33. De les atribucions dels consellers.
1. Correspon als consellers, com a membres del Govern:
a) Desenvolupar l'acció de govern en la seva àrea de
responsabilitat.
b) Preparar i presentar al Govern els avantprojectes de llei
i projectes de decret, relatius a les qüestions pròpies de la seva
conselleria.
c) Dictar ordres en les matèries pròpies de la seva
conselleria.
d) Formular els programes d'actuació i fixar els objectius de
la conselleria, als efectes de l'elaboració de l'avantprojecte de
pressuposts generals de la comunitat autònoma.
e) Proposar al Consell de Govern el nomenament i el
cessament d'alts càrrecs dependents de la seva conselleria.
f) Exercir totes les competències que els atribueixi la
legislació vigent.
Títol IV. De les relacions amb el Parlament.
Article 34. De l'impuls i el control de l'acció política i de
govern.
1. L'impuls de l'acció política i de govern pot ser exercit pel
Parlament mitjançant l'aprovació de resolucions, mocions i
proposicions no de llei.
2. Els membres del Govern, a petició pròpia o per acord del
Parlament, han de comparèixer davant del Ple o de qualsevol de
les seves comissions per informar de la política del Govern en
matèria de la seva conselleria i per atendre les preguntes i les
interpelAlacions que es formulin, en els termes prevists en el
Reglament del Parlament.
3. El Govern ha de proporcionar al Parlament la informació i la
cooperació que necessiti dels seus membres i de qualssevol
autoritats i funcionaris de la comunitat autònoma, així com dels

Article 36. De la representació del Govern davant del
Parlament.
1. La representació del Govern de la comunitat autònoma
davant el Parlament correspon al president de les Illes Balears.
2. No obstant això, el despatx ordinari d'assumptes entre el
Govern i el Parlament s'ha de canalitzar a través del secretari del
Consell de Govern i del representant del Govern davant de la
Junta de Portaveus.
Títol V. De la iniciativa legislativa i de les potestats normatives
del Govern.
Capítol I. De la iniciativa legislativa.
Article 37. De la iniciativa legislativa.
El Govern exerceix la iniciativa legislativa prevista a l'article
26 de l'Estatut d'autonomia, mitjançant l'elaboració, l'aprovació
i la tramesa posterior dels projectes de llei al Parlament.
Article 38. Del procediment de la iniciativa.
1. El procediment d'elaboració dels projectes de llei, sense
perjudici dels tràmits que legalment tenen caràcter preceptiu,
s'inicia en la conselleria competent mitjançant la redacció d'una
proposta d'avantprojecte, a la qual s'han d'adjuntar els estudis,
els informes i la documentació que es considerin oportuns.
2. El conseller competent ha d'elevar l'avantprojecte al Consell
de Govern perquè, si s'escau, l'aprovi com a projecte de llei o
decideixi la realització de nous tràmits. El text ap rovat ha
d'incloure una exposició de motius.
3. Una vegada aprovat el projecte de llei, el Govern n'acordarà
la tramesa al Parlament, juntament amb una memòria i els
antecedents necessaris per pronunciar-s'hi.
Capítol II. Dels decrets legislatius.
Article 39. Dels decrets legislatius.
En el cas previst a l'article 27 de l'Estatut d'autonomia, el
Govern pot dictar normes amb rang de llei que rebran el nom de
decrets legislatius. Per elaborar-los, se seguiran, com a mínim,
els tràmits prevists als articles 44 i 48 d'aquesta Llei.
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Capítol III. De la potestat reglamentària.

Secció 2a. Procediment d'elaboració.

Secció 1a. Principis generals.

Article 44. De l'inici.

Article 40. Dels titulars de la potestat reglamentària.

1. L'elaboració de disposicions administratives és iniciada pel
conseller competent, el qual ha de designar l'òrgan responsable
del procediment. Per fer-ne la tramitació, s'ha d'adjuntar a
l'avantprojecte una memòria i, si s'escau, un estudi econòmic.

1. La potestat reglamentària de l'Administració de la comunitat
autònoma correspon al Govern de les Illes Balears.
2. Això no obstant, els consellers poden dictar disposicions
reglamentàries en les matèries pròpies dels seus departaments,
en el casos següents:
a) Quan aquests reglaments tinguin per objecte regular
l'organització i el funcionament dels serveis de la conselleria.
b) Quan ho autoritzi una llei o un decret del Govern.
3. El president de la comunitat autònoma pot dictar reglaments
només en els casos següents:

2. En la memòria s'han de justificar l'oportunitat de la regulació
i l'adequació de les mesures proposades als fins perseguits.
També s'hi ha d'expressar el marc normatiu en què s'insereix la
proposta i s'hi ha d'incloure en tot cas una relació de les
disposicions afectades i la taula de vigències de disposicions
anteriors sobre la mateixa matèria.
3. En els casos de creació de nous serveis o de modificació dels
existents, s'hi ha d'adjuntar la prop osta d'un estudi del cost i del
finançament de la nova organització.

a) Creació i extinció de conselleries, inclosa la modificació
de la denominació i de les competències que els corresponen.
b) Determinació del règim de suplències dels consellers i de
la secretaria del Consell de Govern.
c) Qualsevol altre de previst en una norma amb rang de llei.

4. Queden excloses de l'aplicació d'aquest procediment les
disposicions regulades a les lletres a) i b) de l'apartat 3 de
l'article 40.

Article 41. De la forma de les disposicions administratives.

1. El projecte s'ha de sotmetre a l'audiència dels ciutadans,
directament o per mitjà de les entitats reconegudes per la llei
que els agrupin o els representin, sempre que els seus fins
estiguin relacionats amb l'objecte de regulació, en els casos
següents:

1. Les disposicions generals adoptaran la forma de decret si són
aprovades pel Govern o pel president, i d'ordre, si són
aprovades pels consellers.
2. Els decrets són signats pel president, o pel president i pel
conseller o consellers competents en la matèria.
3. Les ordres són signades pel conseller competent. Les ordres
que afecten més d'una conselleria són signades pel conseller
encarregat de la secretaria del Consell de Govern.
4. Els reglaments poden incloure un preàmbul, que s'ha de
limitar a expressar la finalitat de la regulació i el marc normatiu
que l'habilita.
Article 42. De la jerarquia normativa.
Les disposicions administratives s'ajusten a la jerarquia
següent:
Primer, els decrets aprovats pel Consell de Govern o pel
president.
Segon, les ordres dels consellers.

Article 43. De l'eficàcia.
Perquè produeixin efectes jurídics, les disposicions
administratives s'han de publicar íntegrament al Butlletí Oficial
de les Illes Balears. Entren en vigor als vint dies d'ençà de la
publicació, llevat que s'hi estableixi un termini diferent.

Article 45. De l'audiència i la participació.

a) Quan ho exigeixi una norma amb rang de llei.
b) Quan la disposició hagi d'afectar els drets i els interessos
legítims dels ciutadans.
c) Quan el Consell de Govern, o el conseller competent, ho
decideixi motivadament.
2. No serà exigible el tràmit previst a l'apartat anterior respecte
de les entitats esmentades si han estat consultades en el
procediment d'elaboració o hi han participat mitjançant
informes.
3. L'audiència no serà exigible en relació als projectes de
disposicions que regulin l'organització del Govern, de
l'Administració de la comunitat autònoma o de les entitats
públiques que en depenguin. Així mateix es podrà prescindir
d'aquest tràmit quan ho exigeixin raons greus d'interès públic,
les quals hauran de posar-se de manifest a l'expedient.
4. El termini de l'audiència ha de ser adequat a la naturalesa de
la disposició, i no inferior a quinze dies. Per raons justificades,
i mitjançant acord o resolució degudament motivat, aquest
termini pot reduir-se a set dies.
Article 46. De la informació pública.
Quan ho exigeixi la naturalesa de la disposició o ho decideixi
el Consell de Govern o el conseller competent, el projecte serà
sotmès a informació pública, d'acord amb el que disposa
l'apartat 4 de l'article anterior.
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Article 47. De la intervenció dels ens territorials.
1. L'òrgan responsable de la tramitació adoptarà les mesures
que facin possible la participació dels ajuntaments i dels
consells insulars en el procediment quan el projecte de
disposició afecti les competències d'aquests ens.

“La forma dels actes dels òrgans regulats en aquesta llei,
llevat que l'ordenament jurídic no n'exigeixi específicament una
altra, és la següent:

2. Aquesta consulta pot materialitzar-se mitjançant una
solAlicitud d'informe a les organitzacions representatives
d'aquestes entitats.

a) Els dictats pel president adopten la forma de decret.
b) Els dictats pel Govern adopten la forma d'acord.
c) Els dictats pel vicepresident i pels consellers adopten la
forma de resolució.
d) Els dictats per altres autoritats adopten la forma de
resolució”.

Article 48. Dels informes i dels dictàmens.

Disposició derogatòria.

Els projectes de disposicions hauran de ser sotmesos
preceptivament als següents informes i dictàmens:

1. Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que es disposa en aquesta Llei, ho
contradiguin o hi siguin incompatibles.

a) L'informe dels serveis jurídics competents.
b) L'informe de la Secretaria General Tècnica competent, el
qual ha de referir-se, com a mínim, a la correcció del
procediment seguit i a la valoració de les alAlegacions
presentades.
c) Els dictàmens del Consell Consultiu i els d'altres òrgans
de consulta i assessorament, en els casos prevists en la
legislació que els regula.

2. Queden derogats els articles 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18;19, apartats 3 i 4; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26,
apartats 2, 5 i 8; 27, primer incís; 29; 32; 35; 36; 37, apartat 2; 39;
i 41; així com les disposicions addicionals i transitòria de la Llei
5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de las Illes Balears.
Disposició final primera.

Article 49. De l'expedient.
Els tràmits que preveu aquesta secció han de quedar
documentats en l'expedient corresponent, la formació del qual
correspon a l'òrgan que es determini en la iniciació del
procediment.

En el termini d'un any des que comenci a vigir aquesta Llei,
el Govern de les Illes Balears ha de presentar al Parlament de les
Illes Balears un projecte de llei regulador del règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició final segona.

Títol VI. Del control dels actes del Govern.
Article 50. Dels tipus de control.

S'habilita el Govern de las Illes Balears perquè dicti les
disposicions administratives necessàries per al desplegament
i l'aplicació d'aquesta Llei.

1. El Govern de les Illes Balears actua d'acord amb la
Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament
jurídic.

Disposició final tercera.

2. El control polític de tota l'actuació del Govern és exercit pel
Parlament de les Illes Balears, d'acord amb aquesta Llei i el
Reglament de la cambra.
3. L'actuació del Govern es pot impugnar davant la jurisdicció
contenciosa i el Tribunal Constitucional, d'acord amb les seves
lleis reguladores.
Disposició addicional primera.
Les persones que hagin ocupat el càrrec de president de les
Illes Balears tenen dret a rebre, amb caràcter permanent, el
tractament de Molt Honorable Senyor i les atencions
honorífiques i protocolAlàries corresponents , sempre que no
hagin cessat per alguna de les causes establertes a les lletres f)
i h) de l'article 6 d'aquesta Llei.

Aquesta llei comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'abril del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

Disposició addicional segona.
L'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre,
passa a tenir la redacció següent:

RGE núm. 1957/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou
centre educatiu a s'Illot. (Mesa de 9 de maig del 2000).
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RGE núm. 1958/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
educatius del municipi de Manacor. (Mesa de 9 de maig del
2000).
RGE núm. 1959/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de la campanya de compra finques d'Albarca i Es Verger.
(Mesa de 9 de maig del 2000).
RGE núm. 1994/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cases
balears a l'exterior. (Mesa de 9 de maig del 2000).
RGE núm. 2025/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beques per
estudiar i divulgar l'emigració. (Mesa de 9 de maig del
2000).
Palma, a 9 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de la campanya de promoció de la
compra de les finques d'Alberca i Es Verger? Especificau-ne
l'empresa adjudicatària.
Palma, a 26 d'abril del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155
Reglament del Parlament de les Illes Balears,
sotasignant formula al conseller de Presidència del
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
escrita.

Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura la construcció
d'un colAlegi a S'Illot durant l'any 2000?
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

i 156 del
el diputat
Govern de
de resposta

Pensa el conseller de Presidència proposar un pacte
institucional sobre les cases balear a l'exterior, tal com va
anunciar el director general Sr. Pere Fullana?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Palma, a 25 d'abril del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes beques per estudiar l'emigració s'han concedit?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

On s'ha fet la publicitat?

B)

Quantes solAlicituds hi ha hagut?

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

A qui s'han concedit?
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

Quines inversions té previstes la Conselleria d'Educació per
als centres educatius del municipi de Manacor per a l'any 2000?
Palma, a 25 d'abril del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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

RGE núm. 1995/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions del Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears
per evitar pràctiques perverses de la gestió pública.
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(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 9
de maig del 2000).

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

RGE núm. 1996/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa pilot
contra la conflictivitat juvenil. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 9 de maig 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 1997/00, de l'Hble.
i Coll, del Grup Parlamentari
d'obres de l'execució de la
(Ratificació de l'admissió feta per
de maig del 2000).

Després del debat que es va tenir entorn a l'assumpte de
Bitel, es reafirma el Molt Hble. Sr. President de les Illes Balears
que si ell detecta en el seu govern o colAlaboradors una pràctica
perversa de la gestió pública actuaria de forma immediata per
evitar l'esmentada pràctica?

Sr. Diputat Guillem Camps
Popular, relativa a inici
carretera Maó-Fornells.
la Presidència. Mesa de 9

RGE núm. 1998/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
relació amb el tema de l'ecotaxa. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 9 de maig del 2000).
RGE núm. 1999/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconversió de "l'espai de Mallorca" en "espai Illes Balears".
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 9
de maig del 2000).
RGE núm. 2000/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
econòmic de l'aplicació de les Directrius d'Ordenació
Territorial. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 9 de maig del 2000).

Palma, a 3 de maig del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins instituts d'educació secundària de Menorca, Eivissa
i Formentera es veuran beneficiats pels programes pilot contra
la conflictivitat juvenil que es posaran properament en marxa?

RGE núm. 2001/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indicadors de sostenibilitat i aplicació de les Directrius
d'Ordenació Territorial. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 9 de maig del 2000).

Palma, a 2 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 1995/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conservació del nostre patrimoni històric. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 9 de maig del
2000).
RGE núm. 2003/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres sense
llicència a la futura seu de la Conselleria de Benestar Social.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 9
de maig del 2000).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports que s'iniciaran les obres d'execució de la carretera
Maó-Fornells?
Palma, a 2 de maig del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

RGE núm. 2010/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
correcció dels texts en castellà a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 9 de maig del 2000).
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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En quin moment pensa el conseller de Treball començar la
seva tasca de "pont" entre el Govern i l'oposició per tal de
consensuar el tema de l'ecotaxa?
Palma, a 3 de maig 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 Ple.
En quina situació es troben les converses entre el Govern
de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per tal
d'aconseguir la reconversió de l'"Espai Mallorca" en "Espai
Illes Balears"?
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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 conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Considera adient l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura que
es donés autorització per enderrocar una part del nostre
patrimoni arquitectònic del segle XVIII com són les cases de la
possessió d'Es Guix al municipi d'Escorca?
Palma, a 3 de maig del 2000.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Palma, a 6 d'abril del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera adient l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social
que les obres de la futura seu de la seva conselleria es facin
sense les oportunes llicències municipals?

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.
Quan pensa el Govern donar compliment a la disposició
addicional quarta de la Llei de Directrius d'Ordenació Territorial
(DOT) d'avaluar el cost econòmic de l'aplicació de les DOT?

Palma, a 3 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

Palma, a 17 d'abril del 2000.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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.
Quan pensa el Govern donar compliment a la disposició
addicional cinquena de la Llei de Directrius d'Ordenació
Territorial (DOT) i aprovar els indicadors de sostenibilitat?
Palma, a 17 d'abril del 2000.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

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.
Qui corregeix els texts en castellà a la Conselleria d'Hisenda
i Pressuposts abans de la seva remissió al BOIB per a la seva
publicació?
Palma, a 4 de maig del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2009/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a regulació de les parelles de fet.
(Mesa de 9 de maig del 2000).
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RGE núm. 2030/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retribucions del personal docent. (Mesa de 9 de
maig del 2000).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a
regular per llei els drets de les parelles de fet en tots els
aspectes que siguin de competència de l'Estat.

Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 4 de maig del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

B)

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
p roposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La forma d'entendre la convivència entre dues persones ha
canviat molt amb el pas del temps i, sobretot, darrerament.
Aquest fet ha quedat reflectit en les lleis de molts estats. En el
nostre país aquesta evolució s'ha donat en el si de la societat
però, en canvi, la legislació no s'ha adaptat a la nova situació.

El sistema retributiu dels funcionaris es regula per la Llei
30/1984, de 2 d'abril, de Medidas urgentes para la reforma de
la Función Pública. Els funcionaris docents, una vegada
ultimades les transferències de funcions i serveis en matèria
educativa, reben una retribució variable que depèn de la
comunitat autònoma a la qual han estat transferides i dels
acords retributius adoptats.

A les Illes Balears hi ha un nombre important de parelles,
tant d'heterosexuals com d'homosexuals, que estan convivint
d'una manera tan estable com les unions matrimonials però
sense cap tipus de regulació. Aquesta situació ha produït una
demanda social consistent en la necessitat de promulgar una
regulació legal que eviti les situacions injustes que en aquests
moments s'estan produint amb aquestes parelles, degut al buit
legal que es dóna en aquest camp.
Aquestes parelles pateixen situacions de discriminació en
relació als seus fills, així com per qüestions d'herència o en el
cas de ruptura de la convivència, etc. Donat que aquests fets
superen l'àmbit privat, és d'interès general donar solucions
legals a aquestes situacions potencialment conflictives.
La regulació hauria d'afectar totes les parelles de fet, tant les
formades per persones de distint sexe com les del mateix sexe
ja que, des del punt de vista jurídic, no s'hauria de fer cap tipus
de distinció en relació a com es desenvolupa la convivència
afectiva.
Fins ara les situacions de conflicte s'han hagut de resoldre
per part dels tribunals amb l'aplicació de solucions parcials i de
caire subjectiu als problemes concrets, però de cap de les
maneres podem considerar resolta la qüestió de fons, la qual
cosa obliga a una regulació legal urgent.
En vista d'això i per tal de fer efectiva una regulació de les
parelles de fet de la nostra comunitat que elimini les situacions
de discriminació, es presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en el termini de sis mesos, elabori i presenti en
el Parlament un projecte de llei per regular els drets de les
parelles de fet en tots aquells aspectes que siguin de la seva
competència.

A les Illes Balears, després de l'acord amb els representants
sindicals, els funcionaris docents tenen garantida des del 1998
una pujada lineal de 20.000 ptes/mes en 5 anys, essent el darrer
any d'aplicació el 2002. Així mateix, igualment que altres
funcionaris, els docents perceben una indemnització per
residència amb una quantia mensual variable segons el cos,
encara que molt escassa.
La indemnització per residència tracta de palAliar els efectes
negatius de la insularitat i, en altres casos com Catalunya (Vall
d'Aran), les especials dificultats del lloc de destí. A les Illes
Canàries la indemnització per residència és de major quantia per
raons òbvies i el seu import varia segons l'illa de residència,
primant la doble insularitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a elaborar un estudi comparatiu de les
retribucions del personal docent no universitari per comunitats
autònomes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a estudiar la millora retributiva de la
indemnització per residència, amb especial atenció a
determinades zones escolars i amb la finalitat de compensar els
efectes de la doble i triple insularitat.
Palma, a 4 de maig del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 890/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat d'execució de
diverses partides dels pr essuposts generals de la CAIB per a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101121000 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 6.149.679.286
- Alta MC: 576.890.711
- Crèdit definitiu: 6.726.569.997
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 6.688.162.719
- Crèdit disposat: 6.688.162.719
- Disposat pendent d'obligació: 0
- Crèdit obligat: 6.688.162.719
- Crèdit ordenat: 6.688.162.719
- Pagat: 6.688.162.719
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 891/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101120090 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 1.000
- Alta MC: 0
- Crèdit definitiu: 1.000
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 5.054.133
- Crèdit disposat: 5.054.133
- Disposat pendent d'obligació: 1
- Crèdit obligat: 5.054.132
- Crèdit ordenat: 5.054.132
- Pagat: 5.054.132

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

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 892/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat d'execució de
diver ses partides dels pressuposts generals de la CAIB per a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
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Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101120050 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 1.821.286.609
- Alta MC: 28.909.189
- Crèdit definitiu: 1.850.195.798
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 1.855.365.606
- Crèdit disposat: 1-855.365.606
- Disposat pendent d'obligació: 2.162.379
- Crèdit obligat: 1.853.203.227
- Crèdit ordenat: 1.853.203.227
- Pagat: 1.853.203.227
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 89300, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101120040 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 6.268.793
- Alta MC: 0
- Crèdit definitiu: 6.268.793
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 5.543.111
- Crèdit disposat: 5.543.111
- Disposat pendent d'obligació: 319.011
- Crèdit obligat: 5.224.100
- Crèdit ordenat: 5.224.100
- Pagat: 5.224.100
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 894/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101120030 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 239.194.106
- Alta MC: 0
- Crèdit definitiu: 239.194.106
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 248.028.041
- Crèdit disposat: 248.028.041
- Disposat pendent d'obligació: 0
- Crèdit obligat: 248.028.041
- Crèdit ordenat: 248.028.041
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- Pagat: 248.028.041
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 895/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101120020 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 36.391.569
- Alta MC: 0
- Crèdit definitiu: 36.391.569
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 44.294.377
- Crèdit disposat: 44.294.377
- Disposat pendent d'obligació: 16.096.714
- Crèdit obligat: 28.197.663
- Crèdit ordenat: 28.197.663
- Pagat: 28.197.663
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 896/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101120010 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 7.472.255.995
- Alta MC: 741.315.432
- Crèdit definitiu: 8.213.571.427
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 8.273.488.001
- Crèdit disposat: 8.273.488.001
- Disposat pendent d'obligació: 2.488.156
- Crèdit obligat: 8.270.999.845
- Crèdit ordenat: 8.270.999.845
- Pagat: 8.270.999.845
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 897/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).

Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101120000 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 6.117.357.757
- Alta MC: 0
- Crèdit definitiu: 6.117.375.757
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 6.350.614.425
- Crèdit disposat: 6.350.614.425
- Disposat pendent d'obligació: 1.218.372
- Crèdit obligat: 6.349.396.053
- Crèdit ordenat: 6.349.396.053
- Pagat: 6.349.396.053
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 898/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101110020 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 289.010
- Alta MC: 136.043
- Crèdit definitiu: 425.053
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 534.117
- Crèdit disposat: 534.117
- Disposat pendent d'obligació: 0
- Crèdit obligat: 534.117
- Crèdit ordenat: 534.117
- Pagat: 534.117
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 899/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101110000 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 7.619.638
- Alta MC: 2.000.000
- Crèdit definitiu: 9.619.638
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 9.449.975
- Crèdit disposat: 9.449.975
- Disposat pendent d'obligació: 605.467
- Crèdit obligat: 8.844.508
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- Crèdit ordenat: 8.844.508
- Pagat: 8.844.508
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 900/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101100020 a dia 31 de desembre del 1999:
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diverses partides dels pressuposts generals de la CAIB per a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101100000 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 14.868.570
- Alta MC: 3.772.182
- Crèdit definitiu: 18.640.752
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 18.537.484
- Crèdit disposat: 18.537.484
- Disposat pendent d'obligació: 36
- Crèdit obligat: 18.537.448
- Crèdit ordenat: 18.537.448
- Pagat: 18.537.448
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

- Crèdit inicial: 1.699.152
- Alta MC: 2.383.009
- Crèdit definitiu: 4.082.161
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 3.744.020
- Crèdit disposat: 3.744.020
- Disposat pendent d'obligació: 478.402
- Crèdit obligat: 3.265.618
- Crèdit ordenat: 3.265.618
- Pagat: 3.265.618

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

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

RGE núm. 2026/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 901/00, 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 a
l'any 1999. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del 2000).
Estat d'execució de la partida pressupostària
13101422101100010 a dia 31 de desembre del 1999:
- Crèdit inicial: 30.849.258
- Alta MC: 7.830.536
- Crèdit definitiu: 38.679.794
- Reservat pendent d'utilitzar: 0
- Crèdit autoritzat: 37.719.101
- Crèdit disposat: 37.719.101
- Disposat pendent d'obligació: 195.379
- Crèdit obligat: 37.523.722
- Crèdit ordenat: 37.523.722
- Pagat: 37.523.722
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 902/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat d'execució de

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'abril del 2000, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
per tal d'explicar el control de les emissions de partícules a
l'atmosfera, en els centres de producció més importants: Es
Murterar, Fàbrica Cementera i Son Reus.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 2027/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 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 de celebrar sessió informativa sobre la política que pensa
dur a terme el Govern en matèria de vedes de pesca i reserves
marines.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

la promoció de les espinagades, publicada al BOPIB núm. 44
de 28 d'abril d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 2028/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'abril del 2000, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal de celebrar sessió informativa sobre el
catàleg de llocs de feina.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a proposta al Ple de la Cambra de tramitació
directa i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm.
1583/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta
de Portaveus, en reunió de dia 9 de maig del 2000,
conformement amb l'establert a l'article 140 del Reglament de
la Cambra, acordà de proposar al Ple del Parlament la
tramitació directa i en lectura única de la Proposició de llei
de referència, presentada pels grups parlamentaris Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt, relativa a segells postals i altres efectes
postals emesos i posats en circulació de conformitat amb la
realitat plurilingüe de l'Estat, i publicada al BOPIB núm. 43,
de 14 d'abril d'enguany.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

D)
RGE núm. 2029/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 d'abril del 2000, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, davant la Comissió
de Cultura,
Educació i Esports, per tal de recaptar l'opinió del Govern
sobre l'Informe "Universidad 2000".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple RGE núm. 1790/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 9 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1993/00, presentat pel diputat Hble. Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAlicita la retirada de la pregunta de referència, relativa a

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a canvis a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 9 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1986/00, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es comuniquen les següents substitucions:
* Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
L'Hble. Sra. Sofía Hernanz i Costa substitueix l'Hble. Sr.
Salvador Cànoves i Rotger.
* Comissió d'Ordenació Territorial:
L'Hble. Sr. Salvador Cànoves i Rotger substitueix l'Hble. Sra.
Sofía Hernanz i Costa.
L'Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí substitueix l'Hble. Sr.
Miquel Gascón i Mir.
* Comissió de Turisme:
L'Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir substitueix l'Hble. Sra. Mercè
Amer i Riera.
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* Comissió d'Economia:
L'Hble. Sra. Sofía Hernanz i Costa substitueix l'Hble. Sr.
Salvador Cànoves i Rotger.

29/1998, del 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa
administrativa.
A la seu del Parlament, a 9 de maig del 2000.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

* Comissió de Cultura, Educació i Esports:
L'Hble. Sra. Ma Lluïsa Dubon i Pretus substitueix l'Hble. Sr.
Antoni Diéguez i Seguí.
* Comissió de Drets Humans:
L'Hble. Sra. Francina Armengol i Socias substitueix l'Hble.
Sr. Salvador Cànoves i Rotger.
L'Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir substitueix l'Hble. Sra. Ma
LLuïsa Dubon i Pretus.
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Ordre de Publicació
C)
Relativa a cessament de personal eventual.
RESOLUCIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a cessament de personal eventual.

Atès que la Presidència, oïda i informada la Mesa de la
Cambra en sessió celebrada dia 26 de gener del 2000 i en ús de
les facultats previstes a l'Estatut de personal al servei del
Parlament de les Illes Balears, ap rovà el vostre nomenament
com a personal eventual amb categoria d'administrativa
(assimilada al Grup C, nivell 19) adscrita al servei del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, tot d'acord amb la
resolució del 18 de gener del 2000 comunicada mitjançant
l'escrit RGS núm. 222/00, del 18 de gener del 2000.

RESOLUCIÓ
Atès que la Presidència, per resolució del 2 d'agost del 1999
comunicada mitjançant l'escrit RGS núm. 3683/99, del 3 d'agost
del 1999, i en ús de les facultats previstes a l'Estatut de personal
al servei del Parlament de les Illes Balears, s'aprovà el
nomenament de la Sra. Francisca Pascual i Canet com a
personal eventual amb categoria d'administrativa (assimilada a
funcionari del Grup C i nivell 19) i adscrita al servei de la
vicepresidenta segona i del secretari segon de la Cambra.
Atès l'escrit RGE núm. 2037/00, del 8 de maig del 2000,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel qual se solAlicita el
cessament d'aquesta com a personal eventual amb efectes des
de dia 8 de maig del 2000 degut a la renúncia de la Sra.
Francisca Pascual i Canet a aquesta plaça per motius laborals.
Atès l'aprovat per la Mesa i la Presidència de la Cambra a la
sessió celebrada dia 9 de maig del 2000.
En ús de les facultats previstes als articles 6 i 53 de l'Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears, com a president
de les Parlament de les Illes Balears
RESOLC:
1- El cessament de la Sra. Francisca Pascual i Canet, amb
DNI núm. 43.004.564, com a personal eventual amb categoria
d'administrativa adscrita al servei de la vicepresidenta segona
i del secretari segon de la Cambra, amb efectes econòmics i
administratius des del 8 de maig del 2000.
2- Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3- Que contra la present resolució es podrà interposar
recurs contenciós administratiu d'acord amb l'establert a la Llei

Atès que aquest nomenament es realitzà amb motiu de la
substitució de la Sra. Joana M aria Tomàs i Carmona degut a la
seva baixa per maternitat.
Atès l'escrit RGE núm. 2018/00, del 5 de maig del 2000, pel
qual el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista informa de
la finalització del període de baixa per maternitat de l'anterior,
amb afectes des del dia 5 de maig del 2000.
En ús de les facultats previstes als articles 6 i 53 de l'Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears, com a president
de les Parlament de les Illes Balears
RESOLC:
1- El cessament de la Sra. Maria Margalida Jordà i Bauzà,
amb DNI núm. 18.226.510, com a personal eventual amb
categoria d'administrativa (assimilada a funcionari del Grup C i
nivell 19) i adscrita al Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, amb efectes econòmics i administratius des del dia
5 de maig del 2000.
2- Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3- Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa de la Cambra.
A la seu del Parlament, a 8 de maig del 2000.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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