BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28

26 de maig del 2000

V legislatura

Núm. 48

SUMARI
1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI
A) Proposició de llei sobre segells postals i altres efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat
plurilingüe de l'Estat.
1054

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELA LACIONS
A) RGE núm. 1675/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les
explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del passat dia 26 de març.
1055
B) 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.
1055

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE
A) RGE núm. 2078/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de residus
sòlids urbans a l'illa de Mallorca.
1055
B) RGE núm. 2081/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a catalogació
de llocs de feina.
1055
C) RGE núm. 2010/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a correcció dels textos en
castellà a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
1055

1046

BOPIB núm. 48 - 26 de maig del 2000

D) RGE núm. 2083/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'una planta
dessaladora a Menorca.
1056
E) RGE núm. 2090/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'article
25 de la Llei 6/97, de sòl rústic de les Illes Balears.
1056
F) RGE núm. 2091/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manifestació d'agricultors
de Mallorca.
1056
G) RGE núm. 2084/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ronda sud de Ciutadella.
1056
H) RGE núm. 2079/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a calendari de transferències
als consells insulars.
1056
I) RGE núm. 2080/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei sobre
finançament definitiu als consells insulars.
1056
J) RGE núm. 2082/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost per
a intervenció arqueològica.
1056
K) RGE núm. 2085/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra dels terrenys per
ubicar l'estació del tren de Sa Pobla.
1057
L) RGE núm. 2086/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització de l'estudi sobre
el banc de terres.
1057

1.4. INFORMACIÓ
A) Relativa a tramitació directa i en lectura única de la Proposició de llei RGE núm. 1583/00.

1057

B) Relativa a declaració institucional.

1057

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) RGE núm. 3908/00, relativa a la situació de la república de Txetxènia.

1058

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ
A) RGE núm. 1484/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla Jove.
1058
B) RGE núm. 1485/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pista d'aventures a l'illa
de Mallorca.
1058
C) RGE núm. 1486/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes de prevenció
juvenil.
1058
D) RGE núm. 1487/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions per a la
incorporació dels joves al mercat laboral.
1059
E) RGE núm. 1488/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació del fòrum del
voluntariat.
1059

BOPIB núm. 48 - 26 de maig del 2000

1047

F) RGE núm. 614/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atribució dels
romanents de la Univesiada Palma'99 als consells insulars.
1059

2.4. COMPAREIXENCES
A) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, davant la Comissió de Drets Humans, sobre el maltractament i la
violència contra les dones (RGE núm. 1319/00).
1059
B) Compareixença del Sr. Antoni Comas i Barceló, director general de la Tresoreria Provincial de la Seguretat Social de les Illes
Balears, davant la Comissió no permanent per a l'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
1059
C) Compareixença dels Srs. Jordi Maluquer i de Motes, catedràtic d'històrica econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona,
i Carles Manera i Ervina, catedràtic d'història econòmica de la Universitat de les Illes Balears, davant la Comissió no permanent per a
l'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol.
1059
D) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la campanya d'estudi
d'activitats infantils i juvenils de temps lliure (RGE núm. 1493/00).
1060
E) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre les mesures per ajudar a palAliar
la sequera i sobre les actuacions urgents del Govern en relació amb la sequera (RGE núm. 1663/00 i 1752/00).
1060
F) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió de Turisme, sobre el seu viatge a Mèxic i als Estats Units
(RGE núm. 1720/00).
1060
G) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, sobre el projecte
de creació de la Universitat Europea CEES (RGE núm. 1344/00).
1060

2.5. INFORMACIÓ
A) Relativa a no celebració de la compareixença del senador en representació de les Illes Balears, Sr. Manuel Cámara i Fernández,
per tal d'informar de les iniciatives presentades en el Senat (RGE núm. 410/00).
1060
B) Relativa a elecció de vicepresident de la Comissió no permanent que estudia els efectes regionals insulars a la comunitat autònoma
del pressupost i de les polítiques de la Unió Europea a les Illes Balears.
1060
C) Relativa a calendari de compareixences de la Comissió no permanent que estudia els efectes regionals insulars a la comunitat
autònoma del pressupost i de les polítiques de la Unió Europea a les Illes Balears.
1061

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 2273, del Grup Parlamentari Popular, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1675/00, relativa a mesures de compensació
per les pèrdues ocasionades a les explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del passat 26 de març.
1061
B) RGE núm. 2274, del Grup Parlamentari Popular, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1803/00, relativa a perspectives d'una política
exterior balear en relació amb el futur desenvolupament de la insularitat.
1061

3.10. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 2192/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre mobilitat i
alternatives de descongestió del trànsit rodat a les Pitiüses.
1064
B) RGE núm. 2193/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre mobilitat i
alternatives de descongestió del trànsit rodat a Menorca.
1064
C) RGE núm. 2275/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1064

1048

BOPIB núm. 48 - 26 de maig del 2000

D) RGE núm. 2276/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1065

E) RGE núm. 2277/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1065

F) RGE núm. 2278/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1065

G) RGE núm. 2279/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1065

H) RGE núm. 2280/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1065

I) RGE núm. 2281/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites oficials als municipis
de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.
1065
J) RGE núm. 2282/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites oficials als municipis
de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.
1065
K) RGE núm. 2283/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1066

L) RGE núm. 2284/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1066

M) RGE núm. 2285/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites oficials als
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.
1066
N) RGE núm. 2286/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1066

O) RGE núm. 2287/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1066

P) RGE núm. 2288/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus representants.

Popular, relativa a visites oficials als
1066

Q) RGE núm. 2289/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1066
R) RGE núm. 2290/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1067
S) RGE núm. 2291/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1067
T) RGE núm. 2292/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1067
U) RGE núm. 2293/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1067
V) RGE núm. 2294/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1067
X) RGE núm. 2295/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1067
Y) RGE núm. 2296/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
1067

BOPIB núm. 48 - 26 de maig del 2000

1049

Z) RGE núm. 2297/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats.
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AM) RGE núm. 2310/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
d'habitatges de protecció oficial a Menorca.
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AN) RGE núm. 2311/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
d'habitatges de protecció oficial a Eivissa.
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AO) RGE núm. 2312/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
d'habitatges de protecció oficial a Formentera.

Popular, relativa a execució
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AP) RGE núm. 2313/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de venda
d'habitatges de promoció pública a Palma.
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AQ) RGE núm. 2314/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i M arí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de venda
d'habitatges de promoció pública a la part forana de Mallorca.
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AR) RGE núm. 2315/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de venda
d'habitatges de promoció pública a Menorca.
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AS) RGE núm. 2316/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de venda
d'habitatges de promoció pública a Eivissa.
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AT) RGE núm. 2317/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de venda
d'habitatges de promoció pública a Formentera.
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AU) RGE núm. 2318/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats.
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AV) RGE núm. 2319/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats.
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AX) RGE núm. 2320/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats.
1071
AY) RGE núm. 2321/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats.
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AZ) RGE núm. 2322/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges de
promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats.
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BA) RGE núm. 2323/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solars amb què
compta l'Ibavi.
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BB) RGE núm. 2324/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra de solars
per part de l'Ibavi.
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BC) RGE núm. 2325/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió de solars
per a la construcció d'habitatges de protecció oficial.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 2232/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció del pla director
sectorial energètic de les Illes Balears.
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B) RGE núm. 2233/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "examen del caçador".
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C) RGE núm. 2234/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cicles formatius de grau
mitjà i grau superior de formació professional.
1072
D) RGE núm. 2235/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professorat dels cicles
formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional.
1073
E) RGE núm. 2237/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres d'execució del
desviament de la carretera general quan passa pel municipi de Ferreries.
1073
F) RGE núm. 2238/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a director del parc natural
de s'Albufera de Muro.
1073
G) RGE núm. 2239/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència del Govern
a la fira de Campos.
1073
H) RGE núm. 2240/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
sancionadors per publicitat ilAlegal a les carreteres.
1073
I) RGE núm. 2241/00, de l'Hble. Sr. Diputat José M ª González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de la carretera
d'accés a Sa Pobla.
1073
J) RGE núm. 2252/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
informe sobre parelles de fet.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLA LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2249/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres d'educació primària i
secundària a Eivissa i Formentera.
1074
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2191/00, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni hidrològic.

1074

B) RGE núm. 2203/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions d'espais naturals protegits.
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C) RGE núm. 2206/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes Balears.
1075
D) RGE núm. 2207/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració del Dijous Sant com a dia festiu.
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E) RGE núm. 2208/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que afecten les Illes
Balears.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2272/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema de jubilació previst a la Logse.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 675/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a remuneracions dels 245 professors
que formaven part dels tribunals de les oposicions al cos d'ensenyament universitari.
1077
B) A la Pregunta RGE núm. 1188/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a fórmula de distribució
de la quota lletera.
1077
C) A la Pregunta RGE núm. 1189/00, 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.
1077
D) A la Pregunta RGE núm. 1190/00, 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.
1077
E) A la Pregunta RGE núm. 1191/00, 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.
1077
F) A la Pregunta RGE núm. 1192/00, 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.
1077
G) A la Pregunta RGE núm. 1193/00, 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.
1077
H) A la Pregunta RGE núm. 1194/00, 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.
1077
I) A la Pregunta RGE núm. 1195/00, 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.
1078
J) A la Pregunta RGE núm. 1196/00, 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.
1078
K) A la Pregunta RGE núm. 1197/00, 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.
1078
L) A la Pregunta RGE núm. 1198/00, 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.
1078
M) A la Pregunta RGE núm. 1199/00, 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.
1078
N) A la Pregunta RGE núm. 1200/00, 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.
1078
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O) A la Pregunta RGE núm. 1201/00, 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.
1078
P) A la Pregunta RGE núm. 1202/00, 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.
1078
Q) A la Pregunta RGE núm. 1203/00, 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.
1078
R) A la Pregunta RGE núm. 1204/00, 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.
1078
S) A la Pregunta RGE núm. 1205/00, 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.
1079
T) A la Pregunta RGE núm. 1206/00, 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.
1079
U) A la Pregunta RGE núm. 1207/00, 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.
1079
V) A la Pregunta RGE núm. 1208/00, 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.
1079
X) A la Pregunta RGE núm. 1209/00, 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.
1079
Y) A la Pregunta RGE núm. 1210/00, 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.
1079
Z) A la Pregunta RGE núm. 1211/00, 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.
1079
AA) A la Pregunta RGE núm. 1212/00, 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.
1079
AB) A la Pregunta RGE núm. 1213/00, 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.
1079
AC) A la Pregunta RGE núm. 1214/00, 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.
1080
AD) A la Pregunta RGE núm. 1215/00, 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.
1080
AE) A la Pregunta RGE núm. 1216/00, 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.
1080
AF) A la Pregunta RGE núm. 1217/00, 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.
1080
AG) A la Pregunta RGE núm. 1218/00, 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.
1080
AH) A la Pregunta RGE núm. 1219/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat M anuel Jaén i Palacios, relativa a estat d'execució de diverses
partides dels pressuposts generals de la CAIB per al 1999.
1080
AI) A la Pregunta RGE núm. 1220/00, 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.
1080
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3.16. SOLA LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2246/00, del quatre diputats membres de la Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.
1080
B) RGE núm. 2250/00, 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.
1081
C) RGE núm. 2271/00, de quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears
1081
D) RGE núm. 2328/00, de cinc diputats membres de la Comissió de Drets Humans, adscrits als grups parlamentaris Popular, Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra UNida i Ecologista i M ixt, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Jaume Mas, delegat diocesà
de missions.
1081

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a designació de diputats que han de defensar la Proposició de llei RGE núm. 1583/00, de segells postals i altres efectes
postals emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat plurilingüe de l'Estat, davant el Congrés dels Diputats.
1081
B) Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de Llei RGE núm. 2005/00.

1081

C) Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2009/00.

1082

4. INFORMACIONS
A) Relativa a resolució de la Presidència reguladora de les normes de procediment per a la designació dels representants del
Parlament en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
1082
B) Relativa a nomenament de personal eventual.

1082

C) Relativa a bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per cobrir la plaça de responsable de l'àrea d'explotació
i gestió del Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears.
1083

5. CORRECCIÓ ERRATES
A) Correcció errates BOPIB núm. 47.

1084
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 16 de maig del
2000, s'aprovà la Proposició de llei sobre segells postals i
altres efectes postals emesos i posats en circulació de
conformitat amb la realitat plurilingüe de l'Estat.
Palma, a 24 de maig del 2000
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
Proposició de llei de segells postals i altres efectes postals
emesos i posats en circulació de conformitat amb la realitat
plurilingüe de l'Estat
Exposició de motius.
L'article 3 de la Constitució disposa que el castellà és la
llengua espanyola oficial de l'estat, però aquest mateix precepte
constitucional estableix que les altres llengües espanyoles
també seran oficials en les respectives comunitats autònomes,
d'acord amb els seus estatuts, i remarca que la diversitat
lingüística de l'Estat serà objecte d'especial respecte i protecció.
En la sessió de dia 9 de març del 1999, el Congrés dels
Diputats va aprovar per àmplia majoria la presa en consideració
d'una proposició de llei del Parlament de Catalunya sobre l'ús
de les llengües oficials de l'Estat en l'emissió de bitllets i en
l'encunyació de monedes de l'euro; en la sessió de dia 13
d'abril, també per àmplia majoria, va aprovar la presa en
consideració d'una altra proposició de llei d'incorporació als
passaports i documents nacionals d'identitat de les llengües
oficials a l'Estat espanyol. Tots dos acords mostres l'existència
d'una voluntat política d'incorporar als símbols estatals les
llengües de l'estat diferents del castellà, d'acord amb el mandat
constitucional de respecte i protecció de la diversitat
lingüística.
L'1 de gener del 2000 se celebrà el 150è aniversari del primer
segell postal modern espanyol. En 150 anys, l'estat espanyol no
ha emès cap segell redactat íntegrament en una llengua
espanyola diferent del castellà, i només ha emès 38 segells
(l'1,02%) amb una o més paraules en català, gallec o èuscar.
Aquesta situació contrasta amb la de molts altres estats
d'Europa i del món que emeten regularment segells i efectes
postals de tota mena en les llengües diverses dels seus
ciutadans. A Europa aquest és el cas de Bèlgica, Dinamarca,
Finlàndia, Irlanda, Noruega i Suïssa.
Aquests precedents internacionals, juntament amb el
mandat constitucional del respecte i de la protecció de la
diversitat lingüística, fan raonable la proposta d'incorporar les
llengües de l'Estat diferents del castellà als segells espanyols.

El fet que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre emeti uns 50
segells nous cada any fa possible la presència immediata i
adequada de totes aquestes llengües en aquest símbol de
l'Estat.
La proposta d'incorporació no exclou les tres llengües de
l'estat que, encara que no siguin oficials a les respectives
comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts (occità de
la Vall d'Aran, asturià i aragonès), també són mereixedores de
respect e i protecció, tal com expliciten els estatuts d'autonomia
de Catalunya, Astúries i Aragó. D'altra banda, no es pot oblidar
que la varietat aranesa de l'occità és oficial a la Vall d'Aran
segons una llei aprovada pel Parlament de Catalunya.
P er aquests motius, el Parlament de les Illes Balears
presenta a la Mesa del Congrés dels Diputats la següent
proposició de llei:
Article 1.
Els segells postals, així com els segells automàtics de
franqueig variable, les etiquetes postals, les etiquetes postals
commemoratives, les postals, les targetes de correus, els
aerogrames, les proves de luxe, les proves oficials
commemoratives i qualsevol altre efecte postal emès per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), han de ser
emesos i posats en circulació en les llengües castellana,
catalana, gallega i basca, en la forma que es determinarà
reglamentàriament, sense detriment que també puguin ser
emesos i posats en circulació en les llengües asturiana,
aragonesa i occitana, de conformit at amb la realitat plurilingüe
de l'estat.
Article 2.
La publicitat
dels nous segells
esment explícit
catalana, gallega
de l'Estat.

institucional que acompanyi la presentació
postals i tots altres efectes postals ha de fer
de la presència de les llengües castellana,
i basca, com a reflex de la realitat plurilingüe

Article 3.
La incorporació efectiva de les llengües diferents del
castellà en tots els efectes postals emesos per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) es produirà en un termini
no superior als sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta
llei.
A la seu del Parlament, 23 de maig del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la InterpelAlació RGE núm.
1675/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de compensació per les pèrdues ocasionades a les
explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix
del passat dia 26 de març.

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

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan Bosco
Gomila i Barber del G.P. PSM-Entesa Nacionalista, i Hble
Sra. Mercè Amer i Riera del G.P. Socialista.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2078/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment de residus sòlids
urbans a l'illa de Mallorca.(BOPIB 47 de 19 de maig del
2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble Sr. Jaume Font
i Barceló i l'Hble Sr. Joan Mayol i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la InterpelAlació 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2081/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a catalogació de llocs
de feina.(BOPIB 47 de 19 de maig del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
Intervingueren en torns de fixació
representants dels grups parlamentaris
Portella i Coll, del G.P. d'Esquerra Unida
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del
Nacionalista, i Hble Sr. Andreu Crespí
Socialista.

de posicions els
Hble Sr. Josep
i Ecologista. Hble.
G.P. PSM-Entesa
i Plaza del G.P.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble Sra Fr ancisca
Bennàssar i Tous i l'Hble Sr. Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2010/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a correcció dels textos en
castellà a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.(BOPIB 46
de 12 de maig del 2000).
Fou contestada a 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 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2084/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ronda sud de
Ciutadella.(BOPIB 47 de 19 de maig del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2083/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció d'una planta
dessaladora a Menorca.(BOPIB 47 de 19 de maig del 2000).

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

D)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2090/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'article 25
de la Llei 6/97, de sòl rústic de les Illes Balears.(BOPIB 47 de
19 de maig del 2000).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2079/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a calendari de transferències
als consells insulars.(BOPIB 47 de 19 de maig del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig 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'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2091/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manifestació d'agricultors
de Mallorca.(BOPIB 47 de 19 de maig del 2000).

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2080/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei sobre
finançament definitiu als consells insulars.(BOPIB 47 de 19
de maig del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig 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 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2082/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a pressupost per a intervenció
arqueològica.(BOPIB 47 de 19 de maig 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.
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tramitació directa i en lectura única de la proposició de llei
de referència, presentada per tots els grups parlamentaris,
relativa a segells postals i altres efectes postals emesos i
posats en circulació de conformitat amb la realitat
plurilingüe de l'Estat (BOPIB núm. 43, de 14 d'abril
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2085/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compra dels terrenys per
ubicar l'estació del tren de Sa Pobla.(BOPIB 47 de 19 de
maig del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig 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
16 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2086/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalització de l'estudi sobre
el banc de terres.(BOPIB 47 de 19 de maig del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d' Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a tramitació directa i en lectura única de la
Proposició de llei RGE núm. 1583/00.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig del 2000, aprovà per assentiment la proposta de

B)
Relativa a declaració institucional.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 16 de maig del 2000 s'aprovà per assentiment la
declaració institucional següent:
Declaració institucional.
La democràcia i les institucions en què s’articula
constitueixen el marc autènticament adient per a la recerca de
solucions als problemes que generen en una societat plural i
d’interessos múltiples com l’actual. Les assemblees dels
ciutadans que elegits mitjançant sufragi universal, lliure, directe
i secret representa en aquesta societat, tant en el Congrés i el
Senat com als parlamenta autonòmics o als plens de les
corporacions locals, assumeixen, juntament amb la
representació popular, la responsabilitat de solucionar les
demandes ciutadanes, mitjançant el diàleg, la correcta gestió
dels béns públics i l’exercici lliure i sense coaccions del seu
vot.
Per això, resulta fonamental per a la mateixa existència del
sistema democràtic de què lliurement ens hem dotat que les
nostres institucions representatives, els nostres òrgans de
debat polític, puguin actuar sense pressions de cap tipus, i
encara menys si es duen a terme mitjançant actituds violentes,
utilitzant la força per impedir l’expressió lliure de les
institucions democràtiques.
En un estat democràtic, en el qual els ciutadans disposen
dels instruments legals adients per defensar llurs interessos, no
hi ha cap raó que legitimi la violència, la culpa de l’acció
violenta ha de recaure sempre sobre aquell que la practica, mai
sobre qui la pateix.
Per això, el Parlament de les Illes Balears manifes ta la seva
condemna més rotunda de les actituds i les accions violentes
que impediren el desenvolupament normal de la sessió plenària
de l’Ajuntament de Son Servera, dia 11 de maig passat; se
solidaritza amb aquella institució i fa una crida al respecte i a la
convicció democràtica, perquè les controvèrsies es resolguin
sempre pels mitjans que la Constitució i les lleis garanteixen a
tots els ciutadans.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Pregunta RGE núm. 1484/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
Pla Jove. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 2000, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3908/00,
relativa a la situació de la república de Txetxènia, i quedà
aprovada la següent:

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1485/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pista d'aventures a l'illa de Mallorca. (BOPIB núm. 42 de 7
d'abril del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Benestar Social.

RESOLUCIÓ
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

"1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb el poble txetxè, víctima innocent d'una nova
guerra.
2. El Parlament de les Illes Balears expressa el rebuig a la
política del govern de la Federació Russa en el cas txetxè.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adreçar-se al Govern de l'Estat per solAlicitar que
pressioni el govern rus per tal que abandoni l'ofensiva militar i
cerqui una via pacífica de negociació al conflicte.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar les possibilitats i vies per dur l'ajut humanitari
del poble balear a Txetxènia."
A la seu del Parlament, 14 d'abril del 2000.
El secretari:
Salvador Cánoves i Rotger.
El president:
Josep Portella i Coll.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1486/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanyes de prevenció juvenil. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril
del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
D)
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2000, debaté la

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1487/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions per a la incorporació dels joves al mercat laboral.
(BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).
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Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Benestar Social.
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A la Com issió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 d'abril del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social
qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Par lament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1488/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
creació del fòrum del voluntariat. (BOPIB núm. 42 de 7
d'abril del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)
Compareixença del Sr. Antoni Comas i Barceló, director
general de la Tresoreria Provincial de la Seguretat Social de
les Illes Balears, 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 2 de maig del 2000, tengué lloc
la compareixença del Sr. Antoni Comas i Barceló, director
general de la Tresoreria Provincial de la Seguretat Social de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2000,
debaté la Pregunta RGE núm. 614/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atribució dels romanents de la Univesiada
Palma'99 als consells insulars. (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. Sr. Conseller de
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença dels Srs. Jordi Maluquer i de Motes,
catedràtic d'històrica econòmica de la Univer sitat Autònoma
de Barcelona, i Carles Manera i Ervina, catedràtic d'història
econòmica de la Universitat de les Illes Balears, 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 9 de maig del 2000, tengué lloc
la compareixença dels Srs. Jordi Maluquer i de Motes,
catedràtic d'històrica econòm ica de la Universitat Autònoma
de Barcelona, i Carles Manera i Ervina, catedràtic d'història
econòmica de la Universitat de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, davant la Comissió de Drets Humans, sobre el
maltractament i la violència contra les dones (RGE núm.
1319/00).

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
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campanya d'estudi d'activitats infantils i juvenils de temps
lliure (RGE núm. 1493/00).

2000, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui informà sobre el tema de referència.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig del 2000, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre les mesures per
ajudar a palAliar la sequera i sobre les actuacions urgents del
Govern en relació amb la sequera (RGE núm. 1663/00 i
1752/00).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de maig del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
qui informà sobre els temes de referència.

Relativa a no celebració de la compareixença del senador
en representació de les Illes Balears, Sr. Manuel Cámara i
Fernández, per tal d'informar de les iniciatives presentades en
el Senat (RGE núm. 410/00).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig del
2000, no es pogué celebrar la compareixença de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
F)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme, sobre el seu viatge a Mèxic i
als Estats Units (RGE núm. 1720/00).
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de maig del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme qui
informà sobre el tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Relativa a elecció de vicepresident de la Comissió no
permanent que estudia els efectes regionals insulars a la
comunitat autònoma del pressupost i de les polítiques de la
Unió Europea a les Illes Balears.
A la Comissió
no permanent que estudia els efectes
regionals insulars a la comunitat autònoma del pressupost i
de les polítiques de la Unió Europea a les Illes Balears, en
sessió de dia 10 de maig del 2000, tengué lloc l'elecció del
càrrec de vicepresident de la Mesa de la dita comissió, i en
resulta elegit el diputat Hble. Sr. Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, per 6 vots a favor, cap en contra
i 3 vots en blanc.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
G)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre el projecte de creació de la Universitat Europea CEES
(RGE núm. 1344/00).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de maig del

Ordre de Publicació
C)
Relativa a calendari de compareixences de la Comissió no
permanent que estudia els efectes regionals insulars a la
comunitat autònoma del pressupost i de les polítiques de la
Unió Europea a les Illes Balears.
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A la Comissió
no permanent que estudia els efectes
regionals insulars a la comunitat autònoma del pressupost i
de les polítiques de la Unió Europea a les Illes Balears, en
sessió de dia 10 de maig del 2000, quedà aprovada per
unanimitat el calendari de compareixences, amb les
conclusions següents:
* Les compareixences es faran cada quinze dies.
* La compareixença de l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas,
vicepresident i conseller d'Economia, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears, es farà conjuntament en el si de la
Comissió d'Economia i amb els membres de la comissió no
permanent, aquests darrers com a oients.
* Possibilitat de l'assistència del Sr. Filippo Terusso, en el
cas que no pogués assistir-hi el Sr. Viola.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2273, del Grup Parlamentari Popular, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 1675/00, relativa a mesures de
compensació per les pèrdues ocasionades a les explotacions
agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del passat 26
de març. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2274, del Grup Parlamentari Popular, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 1803/00, relativa a perspectives
d'una política exterior balear en relació amb el futur
desenvolupament de la insularitat. (Mesa de 24 de maig del
2000).
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1675/00,
relativa a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades
a les explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix
del passat 26 de març, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat aut ònoma a habilitar partides a fons perdut de
140.000 ptes. per quartó per a les produccions d’hortalisses
que, a causa de la calabruixada del passat 26 de març, han
perdut entre un 80% i un cent per cent de la producció.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a habilitar partides a fons perdut de
140.000 ptes. per quartó per als cultius de la patata que, a causa
de la calabruixada del passat 26 de març, han perdut entre un
80% i un cent per cent de la producció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a habilitar partides a fons perdut de
280.000 ptes. per hectàrea per a la producció d’ametllers que, a
causa de la calabruixada del passat 26 de març, han perdut entre
un 80% i un cent per cent de la producció.
Palma, a 17 de maig del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1803/00,
relativa a perspectives d'una política exterior balear en relació
amb el futur desenvolupament de la insularitat, la moció
següent.
Atès el debat que recentment s’ha suscitat al ple de la
cambra i atesa la intervenció del Govern, el Grup Parlamentari
Popular, en congruència amb la interpelAlació formulada al
Govern de la comunitat autònoma sobre “Perspectives d’una
política exterior balear en relació al futur desenvolupament de
la insularitat”, i d’acord amb l’article 153 del Reglament,
presenta la següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a continuar fent feina en la mateixa línia
duta a terme fins a aquesta legislatura en la defensa dels
interessos de les Illes Balears en el marc de la Unió Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a crear una comissió interdepartamental i
d’experts multidisciplinar (economistes, juristes, sociòlegs,
geògrafs, enginyers, etc.) per tal de fer el seguiment dels
efectes i del cost polític, social i econòmic de la insularitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a estudiar, dissenyar i presentar projectes
de desenvolupament sostingut dins el marc de les xarxes
transeuropees de transport, energia i telecomunicacions del
programa Interreg 3 de la Unió Europea, així com a continuar
amb el projecte sobre comerç i insularitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a establir vies de coordinació estables amb
l’intergrup de les illes del Parlament Europeu.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a aprofundir jurídicament davant el
Tribunal Europeu en les diverses interpretacions lingüístiques
de la Declaració 30, art. 58 del TUE i al contingut de l’Informe
Viola.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a solAlicitar del Parlament Europeu i de la
Comissió Europea la celebració d’una conferència de les illes de
la Unió Europea per tractar tota la problemàtica específica que
aquestes tenen, amb participació de tots els interlocutors
implicats: institucions europees, administracions estatals,
regions insulars i agents socials i ciutadans. Així mateix
solAlicitar que Balears organitzi l’esmentada conferència.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a impulsar la presència de les Illes Balears
a la xarxa civil Euromediterrànea a través de les xarxes ja
existents: universitats, cambres de comerç i periodistes.
Palma, a 18 de maig del 2000.
La diputada:
Francisca Bennassar i Tous.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2192/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre
mobilitat i alternatives de descongestió del trànsit rodat a les
Pitiüses. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2193/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis sobre
mobilitat i alternatives de descongestió del trànsit rodat a
Menorca. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2275/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2276/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2277/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2278/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2279/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).

RGE núm. 2280/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2281/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2282/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2283/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2284/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2285/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2286/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2287/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2288/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
oficials als municipis de les Illes Balears o audiències oficials
als seus representants. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2289/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2290/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2291/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
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RGE núm. 2292/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2293/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2294/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2295/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2296/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2297/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2298/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2299/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2300/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2301/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2302/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
a associacions, empreses, colAlectius i entitats. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2303/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de promoció pública en règim de lloguer. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2304/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
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habitatges de promoció pública en règim de lloguer. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2305/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
habitatges de promoció pública en règim de lloguer. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2306/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de promoció pública en règim de lloguer. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2307/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
habitatges de promoció pública en règim de lloguer. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2308/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució d'habitatges de protecció oficial a Palma. (Mesa de
24 de maig del 2000).
RGE núm. 2309/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
execució d'habitatges de protecció oficial a la part forana de
Mallorca. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2310/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució d'habitatges de protecció oficial a Menorca. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2311/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
execució d'habitatges de protecció oficial a Eivissa. (Mesa de
24 de maig del 2000).
RGE núm. 2312/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució d'habitatges de protecció oficial a Formentera.
(Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2313/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
de venda d'habitatges de promoció pública a Palma. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2314/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
de venda d'habitatges de promoció pública a la part forana
de Mallorca. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2315/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
de venda d'habitatges de promoció pública a Menorca. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2316/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
de venda d'habitatges de promoció pública a Eivissa. (Mesa
de 24 de maig del 2000).
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RGE núm. 2317/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu
de venda d'habitatges de promoció pública a Formentera.
(Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2318/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
habitatges de promoció pública realitzats a partir d'edificis
rehabilitats. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2319/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
habitatges de promoció pública realitzats a partir d'edificis
rehabilitats. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2320/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
habitatges de promoció pública realitzats a partir d'edificis
rehabilitats. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2321/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
habitatges de promoció pública realitzats a partir d'edificis
rehabilitats. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2322/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
habitatges de promoció pública realitzats a partir d'edificis
rehabilitats. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2323/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solars amb què compta l'Ibavi. (Mesa de 24 de maig del
2000).
RGE núm. 2324/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
compra de solars per part de l'Ibavi. (Mesa de 24 de maig del
2000).

rodat i mobilitat a les Pitiüses des que va prendre possessió el
nou govern? Quines són les empreses adjudicatàries? Quin és
el pressupost? Quan han de ser lliurats?
Palma, a 16 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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 conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins estudis ha encarregat la Conselleria d'Obres
P úbliques, Habitatge i Transports sobre alternatives de trànsit
rodat i mobilitat a Menorca des que va prendre possessió el
nou govern? Quines són les empreses adjudicatàries? Quin és
el pressupost? Quan han de ser lliurats?
Palma, a 16 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
de Presidència?

RGE núm. 2325/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessió de solars per a la construcció d'habitatges de
protecció oficial. (Mesa de 24 de maig del 2000).
Palma, a 24 de maig del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

A)

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'Hisenda i Pressuposts la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins estudis ha encarregat la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports sobre alternatives de trànsit

Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

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, la diputada
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
de Treball i Formació?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant -ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
de Turisme?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

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 conseller d'Economia, Comerç i Indústria
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
d'Educació i Cultura?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

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, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Q uantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat la Sra. Consellera
de Sanitat i Consum?

Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sot asignant formula a la consellera de Medi Ambient la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat la Sra. Consellera
de Medi Ambient?

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

Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca?

D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera d'Innovació Tecnològica i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat la Sra. Consellera
d'Innovació Tecnològica i Energia?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Interior la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. Conseller
d'Interior?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat el Sr. President
del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller de
Presidència?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears (indicant-ne la data) o audiències oficials als seus
representants (indicant-ne la data) ha realitzat la Sra. Consellera
de Benestar Social?
Palma, a 12 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Hisenda i Pressuposts la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller d'Hisenda
i Pressuposts?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller de
Turisme?

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Treball i Formació la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller de Treball
i Formació?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller
d'Educació i Cultura?

T)
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'Economia, Comerç i Indústria
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat la Sra. Consellera de
Sanitat i Consum?

U)
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'Obres Públiques, Habitatge
i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat la Sra. Consellera de
Medi Ambient?
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Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D 'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sot asignant formula al conseller d'Interior la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. Conseller d'Interior?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat la Sra. Consellera de
Benestar Social?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la conseller d'Innovació Tecnològica i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat la Sra. Consellera
d'Innovació Tecnològica i Energia?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats (indicant-ne la data) ha donat el Sr. President de les
Illes Balears?
Palma, a 15 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de promoció pública que executarà l'Ibavi
té previst el Govern de les Illes Balears que s'adjudiquin en
règim de lloguer a Formentera durant la present legislatura?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de promoció pública que executarà l'Ibavi
té previst el Govern de les Illes Balears que s'adjudiquin en
règim de lloguer a Eivissa durant la present legislatura?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de promoció pública que executarà l'Ibavi
té previst el Govern de les Illes Balears que s'adjudiquin en
règim de lloguer a Menorca durant la present legislatura?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
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 escrita.
Quants habitatges de promoció pública que executarà l'Ibavi
té previst el Govern de les Illes Balears que s'adjudiquin en
règim de lloguer a la part forana de Mallorca durant la present
legislatura?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Quants habitatges de protecció oficial, de promoció pública,
té previst executar l'Ibavi durant aquesta legislatura a Palma?
Faceu-ne el desglossament per anys.
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quant s habitatges de protecció oficial, de promoció pública,
té previst executar l'Ibavi durant aquesta legislatura a la part
forana de Mallorca? Faceu-ne el desglossament per anys.
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de protecció oficial, de promoció pública,
té previst executar l'Ibavi durant aquesta legislatura a Menorca?
Faceu-ne el desglossament per anys.

AJ)
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 escrita.
Quants habitatges de promoció pública que executarà l'Ibavi
té previst el Govern de les Illes Balears que s'adjudiquin en
règim de lloguer a Palma durant la present legislatura?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
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 pregunt a
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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 escrita.
Quants habit atges de protecció oficial, de promoció pública,
té previst executar l'Ibavi durant aquesta legis latura a Eivissa?
Faceu-ne el desglossament per anys.
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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 escrita.
Quants habitatges de prot ecció oficial, de promoció pública,
té previst executar l'Ibavi durant aquesta legislatura a
Formentera? Faceu-ne el desglossament per anys.
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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 escrita.
Q uin preu de venda per metre quadrat de superfície útil s'ha
previst per a les promocions d'habitatges de promoció pública
de l'Ibavi a Palma?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin preu de venda per metre quadrat de superfície útil s'ha
previst per a les promocions d'habitatges de promoció pública
de l'Ibavi a la part forana de Mallorca?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin preu de venda per metre quadrat de superfície útil s'ha
previst per a les promocions d'habitatges de promoció pública
de l'Ibavi a Menorca?

Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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 escrita.
Quin preu de venda per metre quadrat de superfície útil s'ha
previst per a les promocions d'habitatges de promoció pública
de l'Ibavi a Eivissa?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
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 escrita.
Quin preu de venda per metre quadrat de superfície útil s'ha
previst per a les promocions d'habitatges de promoció pública
de l'Ibavi a Formentera?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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 escrita.
Quants habitatges de promoció pública té previst realitzar
l'Ibavi a partir de la rehabilitació d'edificis existents durant
aquesta legislatura a Palma de Mallorca?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de promoció pública té previst realitzar
l'Ibavi a partir de la rehabilitació d'edificis existents durant
aquesta legislatura a la part forana de Mallorca?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de promoció pública té previst realitzar
l'Ibavi a partir de la rehabilitació d'edificis existents durant
aquesta legislatura a Menorca?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
s otasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants habitatges de promoció pública té previst realitzar
l'Ibavi a partir de la rehabilitació d'edificis existents durant
aquesta legislatura a Eivissa?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
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 escrita.
Quants habitatges de promoció pública té previst realitzar
l'Ibavi a partir de la rehabilitació d'edificis existents durant
aquesta legislatura a Formentera?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
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 escrita.
Amb quins solars compta l'Ibavi actualment? Indicau-ne la
ubicació i superfície.
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants solars i a quins municipis preveu el Govern de les
Illes Balears que l'Ibavi haurà de comprar els terrenys per a la
construcció d'habitatges de protecció oficial per manca de sòl
públic?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins municipis té previst el Govern de les Illes Balears
que els ajuntaments cedeixin solars per a la construcció
d'habitatges de protecció oficial?
Palma, a 17 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2232/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a redacció
del pla director sectorial energètic de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 24
de maig del 2000).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 2233/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a "examen del
caçador". (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2234/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa
formatius de grau mitjà i grau superior de
professional. (Ratificació de l'admissió feta
Presidència. Mesa de 24 de maig del 2000).

Rotger i
a cicles
formació
per la

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Energia i Innovació
Tecnològica la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quina fase es troba la redacció del Pla director sectorial
energètic de les Illes Balears?

RGE núm. 2235/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professorat dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior
de formació professional. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 24 de maig del 2000).

Palma, a 11 de maig del 2000.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2237/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
d'execució del desviament de la carretera general quan passa
pel municipi de Ferreries. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2238/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a director
del parc natural de s'Albufera de Muro. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 24 de maig del
2000).
RGE núm. 2239/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència del Govern a la fira de Campos. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 24 de maig del
2000).

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears instaurar
"l'examen del caçador"?
Palma, a 11 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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

RGE núm. 2240/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sancionadors per publicitat ilAlegal a les
carreteres. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE
González
tancament
l'admissió
2000).

núm. 2241/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
de la carretera d'accés a Sa Pobla. (Ratificació de
feta per la Presidència. Mesa de 24 de maig del

RGE núm. 2252/00, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a informe sobre parelles de fet. (Mesa de 24 de maig
del 2000).
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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.
És conscient el Govern de les Illes Balears que als cicles
formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional
no tenen els instruments adequats i actualitzats per donar una
millor formació als nostres alumnes?
Palma, a 29 de febrer del 2000.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

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.
És conscient el Govern de les Illes Balears que el
professorat dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior de
formació professional no reben la formació, ni el reciclatge
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adient, ni els instruments adequats per assimilar les noves
tecnologies i, per tant, poder cobrir les necessitats dels nostres
alumnes i de les nostres empreses?
Palma, a 29 de febrer del 2000.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quants d'expedients sancionadors per publicitat ilAlegal a les
carreteres s'han obert des del juliol del 1999?
Palma, a 17 de maig del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports 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 del desviament
de la carretera general quan passa pel municipi de Ferreries?
Palma, a 10 de maig del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines raons han justificat el tancament de la carretera
d'accés a Sa Pobla des de la rotonda de Pollença i Alcúdia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 17 de maig del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

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

Pot informar la consellera de Medi Ambient qui és, a dia
d'avui, el director del parc natural de S'Albufera de Muro?
Palma, a 17 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quin moment pensa el conseller de la Presidència que
podrà disposar de l'informe, per determinar l'abast de les
competències de la comunitat autònoma en relació amb els
aspectes civils de les denominades unions de fet, de la
Comissió Assessora de Dret Civil?

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.

Palma, a 17 de maig del 2000.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

Per quina raó ni el president del Govern ni cap membre del
Govern va assistir a la Fira de Campos?
Palma, a 17 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2249/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres d'educació
primària i secundària a Eivissa i Formentera, a contestar
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davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
24 de maig del 2000).

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

Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quin és el grau de compliment fet pel Govern de la
comunitat autònoma en la proposta de resolució aprovada per
aquesta cambra, referida a destinar els màxims esforços i
recursos per dotar les illes d'Eivissa i Formentera dels centres
d'educació primària i secundària a la major brevetat possible?
Palma, a 15 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2191/00, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni hidrològic. (Mesa de 24 de maig del 2000).
RGE núm. 2203/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions d'espais naturals protegits. (Mesa de
24 de maig del 2000).
RGE núm. 2206/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a competicions internacionals de seleccions esportives de les
Illes Balears. (Mesa de 24 de maig del 2000).

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atesa la necessitat de garantir a les ciutadanes i als
ciutadans de les Illes Balears aigua de qualitat per atendre les
seves necessitats amb criteris de sostenibilitat.
Per la difícil situació provocada per la sequera, amb
precipitacions inferiors en aproximadament un 50% de la mitjana
i que ha provocat una baixada important de les reserves dels
aqüífers.
Per la necessitat de millora de les estacions depuradores i
dels llits dels torrents, així com d’establir criteris d’estalvi i
eficiència en l’ús de l’aigua, així com actuacions de recàrrega
artificial dels aqüífers.
És important la colAlaboració entre les administracions
implicades i per tant l’execució immediata de les actuacions en
matèria de recursos hídrics, infraestructures hidràuliques i de
qualitat de les aigües que es contemplen en el Conveni
Hidrològic i que, entre altres, preveuen les inversions del
transvasament de Sa Costera, el desviament del torrent de
Manacor o una línia complementària de la dessaladora de
Formentera.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent preposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
signar el conveni hidrològic amb el Govern de les Illes Balears,
conveni que el Consell de Govern del 21 de maig del 1999 va
aprovar la seva tramitació.
2. El Parlament de les Illes Balears acordar demanar al Ministeri
de Medi Ambient que el conveni inclogui a més l’ampliació de
dues línies de la dessaladora de Palma, així com la línia de
reserva.
Palma, a 12 de maig del 2000.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

RGE núm. 2207/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a declaració del Dijous Sant com a dia festiu. (Mesa de 24 de
maig del 2000).
RGE núm. 2208/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que
afecten les Illes Balears. (Mesa de 24 de maig del 2000).
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
A tesa l’alarma social generada com a conseqüència del
precipitat anunci del Govern de la comunitat autònoma de
realitzar els PORN (Pla d’ordenació dels recursos naturals)
previs a la declaració de parc natural de grans espais privats
compresos a la Serra de Tramuntana i de Llevant, vulnerant la
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lletra i l’esperit de la nostra llei d’espais naturals i provocant
innecessàries controvèrsies, el Grup Parlamentari Popular
proposa atendre novament les determinacions de l’esmentada
llei, que ha vingut garantint una ordenada protecció als espais
més sensibles d’aquesta comunitat autònoma.

1. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
autonòmiques, Govern balear i consells insulars, a promoure la
creació de seleccions esportives i que participin en el
finançament o patrocini d’encontres entre aquestes seleccions
i d’altres seleccions nacionals.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:

2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a les federacions de
cada esport que coordinin la confecció de la selecció de les Illes
Balears respectiva i que duguin endavant les gestions
necessàries per a la celebració d’encontres entre les Illes
Balears i altres seleccions nacionals.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a promoure la declaració d’espai natural
protegit d’acord amb el que es preveu a la Llei 4/1989, de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestre,
en l’àmbit exclusiu d’àrees de propietat pública de la Serra de
Tramuntana.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a realitzar una ordenació de les àrees
d’especial protecció de la Serra de Llevant mitjançant plans
d’ordenació del medi natural.
Palma, a 12 de maig del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L’Estat espanyol és un estat plurinacional. Les Illes Balears
són una de les nacions que el constitueixen.

Palma, a 19 d'abril del 2000.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El Govern de les Illes Balears, a l’hora de decidir quines
dates han de ser declarades festives, ha de consultar els agents
socials, els colAlectius representatius de la societat civil i les
altres institucions, particularment els consells insulars.
D’altra banda, és convenient coordinar les festivitats
declarades pel Govern amb les declarades per les corporacions
locals per tal d’obtenir un calendari laboral el més coherent
possible i alhora el respecte i manteniment de les festes
tradicionals del nostre poble.

Les Illes Balears tenen capacitat i voluntat de fer promoció
de totes aquelles manifestacions pròpies dels seus pobles per
tal de, per una banda, mantenir la consciència de pertinença a
un mateix marc identitari i, per l’altra, augmentar la coneixença
de la seva realitat més enllà del seu marc físic territorial.

En aquest sentit, el Dijous Sant tenen lloc nombroses
celebracions de tipus religiós i tradicional que compten amb
gran participació popular. Aquesta circumstància ha creat una
consciència de dia festiu, a la qual ha contribuït el costum
d’aquests darrers anys. A més a més, el calendari escolar
determina l’inici de les vacances el Dimecres Sant.

D’entre les manifestacions que genera la ciutadania de les
Illes Balears, les esportives es troben entre les més populars i
les que generen uns majors sentiments d’identificació
colAlectiva.

El fet que el Dijous Sant sigui laborable dificulta la
participació popular en els actes tradicionals d’aquest dia i
distorsiona la planificació de les famílies en afegir a l’activitat
laboral la custòdia dels fills en edat escolar.

La participació en competicions internacionals té una gran
repercussió i un eco internacional de gran rellevància. De fet,
diverses comunitats autònomes, des de Catalunya fins a
Cantàbria o les Canàries, ja han creat seleccions que han
disputat partits internacionals i que han ajudat, des de l’òptica
esportiva, a fer país.

En aquests moments el Dijous Sant és festiu a totes les
comunitats autònomes tret de Catalunya i Cantàbria, tot i que
a València i a Navarra el dilluns de Pasqua és també festiu com
a les nostres illes.

A part d’això, des del punt de vista estrictament esportiu,
aquest tipus de competicions poden servir com a plataforma per
donar a conèixer i per promocionar els nostres esportistes.
Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
proposició no de llei:

Per això el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
consensuï el calendari de festivitats dels anys 2001 i següents
amb els agents econòmics, socials i cívics i amb els consells
insulars.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
coordini la seva decisió en aquesta matèria amb la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè
aquest calendari laboral respecti les festivitats tradicionals a les
Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè els
propers calendaris laborals incloguin el Dijous Sant com a dia
festiu a les Illes Balears.

RGE núm. 2272/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sistema de jubilació previst a la Logse, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 24 de maig del 2000).
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, a 16 de maig del 2000.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
És una pràctica habitual que les companyies aèries venguin
més passatges que els que hi ha disponibles en els avions, amb
els consegüents perjudicis que s’ocasionen als usuaris en el
cas que no hi hagi anulAlacions de darrera hora i tothom
pretengui agafar el vol per al qual ha adquirit el passatge.
Els perjudicis són especialment greus quan la
sobrecontractació afecta els vols que entren o surten de les
Balears, ja que en les comunicacions que afecten les Illes l’avió
és un servi públic essencial i sovint l’únic recurs possible. En
aquests casos els ciutadans afectats per la sobrecontractació
no podran recórrer a altres mitjans de comunicació disponibles
a la península, com el ferrocarril o la carretera, i poden quedarse sense cap possibilitat d’efectuar el desplaçament, fet que pot
esser especialment greu en determinades circumstàncies o
dates.
És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central i
l’autonòmic perquè adoptin les mesures oportunes per tal que
s’eviti la sobrecontractació en els vols que afectin les Illes
Balears.
Palma, a 19 d'abril del 2000.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
La Logse estableix la jubilació anticipada per als docents
mitjançant un sistema que, exceptuant una pròrroga, finalitz a
l’any 2002. Els qui, complint els requisits, s’hi acullin, perceben
una indemnització a càrrec de l’Estat per una sola vegada i en
una quantia mitjana entorn a les 835.100 pessetes. L’esmentada
quantitat s’ha vist complementada amb una gratificació
autonòmica, l’import de la qual varia segons al comunitat
autònoma i oscilAla entre els més de 6.000.000 (País Basc) i les
835.100 pessetes (Castella-La Manxa), per a mestres amb 60
anys i 35 anys de serveis.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:
1.- La Comissió d’Educació i Cultura insta el Govern de les Illes
Balears perquè en el marc de la Comissió Sectorial d’Educació
s’estudiï una proposta de pròrroga indefinida en el sistema de
jubilació anticipada contemplada a la Logse.
2.- La Comissió d’Educació i Cultura insta el Govern de les Illes
Balears a regular, previ acord amb els sindicats docents, una
gratificació autonòmica per jubilació anticipada que
complementi la quantia estatal.
Palma, a 27 d'abril del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

BOPIB núm. 48 - 26 de maig del 2000
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 675/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, relativa a remuneracions dels 245
professors que formaven part dels tribunals de les oposicions
al cos d'ensenyament universitari. (BOPIB núm. 35 de 25 de
febrer del 2000).
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Ordre de Publicació

D)
A la Pregunta RGE núm. 1190/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

El professorat que formà part dels tribunals de les
oposicions al cos d'ensenyament secundari el 1999 ja cobrà en
l'exercici passat.

Ordre de Publicació
E)

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

A la Pregunta RGE núm. 1191/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 1188/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a fórmula
de distribució de la quota lletera. (BOPIB núm. 40 de 24 de
març del 2000).
Per disposició comunitària, el repartiment ha de fer-se en la
seva totalitat per a la propera campanya lletera 2000/2001, però
la seva utilització s'efectuarà en dos trams: el primer en la
campanya esmentada en una quantitat de 5.600 t (+/- 63%) i el
segon a la campanya 2001/2002 per la resta, 3.200 t (+/- 37%).
Per part del MAPA i en consens amb les comunitats
autònomes, s'elabora un decret llei que establirà la normativa
bàsica i les pautes i els criteris a seguir per tot l'Estat.
A partir d'aquest moment, la Conselleria d'Agricultura i
Pesca promulgarà la corresponent ordre que assenyalarà les
condicions, els requisits, etc., que seran necessaris per accedir
per part dels productors a l'assignació de quantitats procedents
de la quota concedida.
Palma, 19 d'abril del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1189/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1192/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1193/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
H)

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

A la Pregunta RGE núm. 1194/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
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General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1195/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1200/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1196/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1201/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1197/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1202/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1198/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1203/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1199/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

Ordre de Publicació
R)
Sr.

A la Pregunta RGE núm. 1204/00, presentada per l'Hble
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a estat
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d'execució de diverses partides dels pressuposts generals de
la CAIB per al 1999. (BOPIB núm. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.
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X)
A la Pregunta RGE núm. 1209/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

S)

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

A la Pregunta RGE núm. 1205/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

Y)

Ordre de Publicació

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 1210/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

T)

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

A la Pregunta RGE núm. 1206/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

Z)

Ordre de Publicació

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 1207/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 1208/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 1211/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1212/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1213/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
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General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 1214/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 1215/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 1219/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 1220/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 1216/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 1217/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).
Atesa la complexitat de reproduir la informació que
s'adjunta a la resposta, aquesta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament, a disposició
dels/de les Hbles. Srs./Sres. Diputats/des.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 1218/00, 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. 40 de 24 de març del 2000).

A)
RGE núm. 2246/00, del quatre diputats membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de maig del 2000, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble.
Sra. Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla de subvencions anunciades pel
Govern de les Illes Balears per a les finques incloses en futurs
parcs naturals.
Així mateix, d'acord amb l'establert a la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a la tramitació de les iniciatives parlamentàries
no legislatives, acordà de situar aquesta solAlicitud de
compareixença al davant de les iniciatives del mateix tipus
que el Grup Parlamentari Popular tengui a la mateixa
comissió.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de maig del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 43.2 del Reglament de la Cambra, admeté l'escrit de
referència, que solAlicita que la Comissió de Drets Humans
adopti l'acord de recaptar la presència del Sr. Jaume Mas,
delegat diocesà de missions per parlar de la problemàtica
dels Grans Llacs Africans.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)
RGE núm. 2250/00, 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 24 de maig del 2000, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió
de
Cultura, Educació i Esports, per tal de celebrar sessió
informativa sobre el desenvolupament i les conclusions de les
jornades d'educació secundària obligatòria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 2271/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
P a r l a m e n t a r i S o c i a l i s t a , r e l a t i u a s o l Alicitud de
compareixença del rector de la Universitat de les Illes Balears
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de maig del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 43.2 del Reglament de la Cambra, admeté l'escrit de
referència, que solAlicita que la Comissió de Cultura,
Educació i Esports adopti l'acord de recaptar la presència
del rector de la Universitat de les Illes Balears, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal d'explicar
la política universitària duta a terme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 2328/00, de cinc diputats membres de la
Comissió de Drets Humans, adscrits als grups parlamentaris
Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra
UNida i Ecologista i Mixt, relatiu a solAlicitud de
compareixença del Sr. Jaume Mas, delegat diocesà de
missions.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a designació de diputats que han de defensar la
Proposició de llei RGE núm. 1583/00, de segells postals i
altr es efectes postals emesos i posats en circulació de
conformitat amb la realitat plurilingüe de l'Estat, davant el
Congrés dels Diputats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de maig del 2000, oïda la Junta de Portaveus en
reunió de dia 17 del mateix mes i any, acordà de designar per
tal de defensar la Proposició de llei RGE núm. 1583/00, de
segells postals i altres efectes postals emesos i posats en
circulació de conformitat amb la realitat plurilingüe de
l'Estat, davant el Congrés dels Diputats, els diputats
següents:
* Hble. Sr. Joan Marí i Tur.
* Hble. Sr. Tirs Pons i Pons.
* Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
al Projecte de Llei RGE núm. 2005/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de maig del 2000, conformement amb l'article 93 del
Reglament de la Cambra, i atès l'escrit RGE núm. 2204/00,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà d'ampliar
el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei de
referència, del Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 46,
de 12 de maig del 2000), fins al proper dia 15 de juny
d'enguany, a les 14 hores.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)

Atès que, per tal que es pugui procedir a la constitució del
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, el Ple del
Parlament ha de procedir a designar els seus tres representants
i, aprovada la norma legal pròpia, no hi és d’aplicació la
Resolució de Presidència alAludida;
Aquesta Presidència, en ús de les atribucions que té
conferides i conformement amb l’establert per l’article 31 del
Reglament de la cambra, dicta la següent

Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
2009/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de maig del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2209/00, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista, mitjançant el qual se solAlicita la retirada de la
proposició no de llei de referència, relativa a regulació de les
parelles de fet (BOPIB núm. 46, de 12 de maig del 2000).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a resolució de la Presidència reguladora de les
normes de procediment per a la designació dels representants
del Parlament en el Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears.
Conformement amb el que es preveu a l'article 31.2 del
Reglament de la Cambra i amb el parer favorable de la Mesa
i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessions de dia 17 de maig del 2000, aquesta presidència
dicta la resolució següent.
Resolució de la Presidència reguladora
de les normes de procediment per a la designació
dels representants del Parlament
en el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
Atès que fou aprovada pel Parlament de les Illes Balears la
Llei 3/2000, de 20 de març, per la qual es crea i regula el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears, l’article 3 de la qual,
que en regula la composició, estableix que correspon de
designar-ne tres dels membres al Parlament;
Atès que la Resolució de Presidència dictada durant la III
legislatura per a regular les normes de procediment per a la
designació dels representants del Parlament en el Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears es fonamentava legalment
en la Llei estatal 5/1985, de regulació del consell social de les
universitats, que n’establia la representació del Parlament en
dos membres;

RESOLUCIÓ
El procediment a seguir per a la designació del Ple de la
cambra dels tres representants del Parlament en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears serà el següent:
1.- Tres dies abans del dia en què hagi de tenir lloc la sessió
plenària en l’ordre del dia de la qual s’inclogui la designació
dels representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat, i per tal de poder acomplir l’establert per l’article 69
del Reglament, s’hauran de comunicar a la Presidència de la
cambra els noms de les persones proposades, seguint els
criteris de distribució següents:
- Una persona designada pel grup parlamentari de major
importància numèrica.
- Una persona designada pel segon grup parlamentari en
importància numèrica.
- Una persona designada conjuntament per la resta dels
grups parlamentaris.
2.- La Presidència de la cambra, conformement amb l’establert
per l’article 69 del Reglament, informarà tots els diputats, a
través dels grups parlamentaris respectius, dels noms de les
tres persones proposades.
3.- Arribat el moment de sotmetre a la consideració del Ple els
noms de les persones proposades, el President demanarà a la
cambra si es poden donar per designats per assentiment els
representants del Parlament en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.
4.- Si la cambra hi assentia, el president en proclamarà la
designació i, posteriorment, comunicarà els noms dels
designats com a representants del Parlament en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears al president del
Govern de les Illes Balears perquè en procedeixi al nomenament,
conformement amb l’establert per l’article 4 de la Llei 3/2000, de
20 de març.
A la seu del Parlament, a 17 de maig del 2000.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a nomenament de personal eventual.
Atès que:
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A) A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les Illes
Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres de
la Mesa de la Cambra.

La present convocatòria té per objecte la provisió d'una
plaça de responsable de l’àrea d’explotació i gestió per al Servei
d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears, prevista a la
vigent relació de llocs de treball.

B) Per part del Grup Parlamentari Socialista es proposa el
nomenament del Sr. Carlos Salinas i Pérez, com a personal
eventual al servei d'aquest, mitjançant l'escrit de data 12 de
maig del 2000, amb RGE núm. 2154/00, de 12 de maig del 2000.

Requisits de l'aspirant:

C) Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.
D) La Mesa de la Cambra aprovà aquesta proposta en la sessió
celebrada el dia 17 de maig del 2000.
En ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de l'estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears, i a l'article 9.3 de
la Llei de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears,
RESOLC:
1. Nomenar el Sr. Carlos Salinas i Pérez amb DNI núm.
73.738.665, personal eventual amb categoria d'administratiu i
retribucions assimilades a les d'un funcionari del cos
d'administratius (grup C i nivell 19), i adscriure'l al servei del
Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des del dia indicat a l'acta de presa de possessió
d'aquesta plaça.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 17 de maig del 2000.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, d'acord amb l'establert a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Ordre de Publicació
C)
Relativa a bases que han de regir la convocatòria de les
proves selectives per cobrir la plaça de responsable de l'àrea
d'explotació i gestió del Servei d'Informàtica del Parlament
de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de maig del 2000, acordà d'aprovar la convocatòria
de referència.
Convocatòria per cobrir, mitjançant proves selectives, una
plaça en règim de contractació laboral de responsable de l'àrea
d'explotació i gestió del Servei d'Informàtica del Parlament de
les Illes Balears
Objecte de la convocatòria:

a) Tenir complerts els 18 anys.
b) Estar en possessió del títol de Diplomat en Informàtica.
c) No patir cap malaltia o disminució física que impedeixi el
desenvolupament normal de les funcions corresponents.
d) Demostrar coneixement i experiència sobre:
Plans de control de qualitat
Plans de formació i assistència a usuaris
Polítiques de llicències
Plans d’optimització de costos
Processos ofimàtics
Planificació de projectes
Disseny i planificació de projectes Web
Planificació de processos de workflow
e) Demostrar altres coneixements i experiència relacionats amb
el perfil de la plaça.
f)
Tots aquests requisits s’hauran de demostrar
documentalment mitjançant Currículum Vitae per a l'avaluació
corresponent per la Comissió de Selecció.
Funcions:
* Organització del treball de l'àrea.
* ColAlaboració en les propostes dels plans informàtics així com
en l'avaluació i adquisició de bens i serveis.
* ColAlaboració en el processos de selecció de personal.
* Gestió administrativa d'expedients d'adquisició de bens i
serveis, així com dels relatius a manteniment.
* Gestió administrativa de llicències d'ús de productes.
* Planificació de revisions preventives.
* Control de l'operativitat dels equips ofimàtics.
* Estudis i anàlisis d'incidències i adopció de mesures que
permetin la seva correcció.
* Suport d'usuaris per a la resolució de problemes.
* ColAlaboració per fixar les especificacions dels contractes de
manteniment informàtic.
* Gestió administrativa d'accés a les bases de dades.
* Planificació i gestió de cursos de formació d'usuaris.
* Obtenció de propostes i ofertes de proveïdors de bens i
serveis informàtics.
* Control d'acompliment dels contractes de subministres i
manteniment de productes informàtics.
* Control de l'execució i lliurament de treballs solAlicitats per a
usuaris del sistema.
* Planificació de copies de seguretat i mesures de control.
* Informació a usuaris sobre prestacions del sistema.
* Coordinació de publicacions per a usuaris.
* Ofimàtica i assistència usuaris.
* Qualsevol altra tasca anàloga.
Sol Alicituds:
Les solAlicituds per a poder participar en les proves
selectives hauran de presentar-se en el Registre General del
Parlament dins el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del
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següent de la data de publicació de la convocatòria en el
BOPIB, d'acord amb el model que es facilitarà.
La relació d'admesos es farà pública en el tauler
d'anuncis de la Cambra. Els aspirants seran convocats
oportunament per a la realització de les proves.
Exercicis:
Primer exercici: Avaluació dels
conceptes assenyalats al requisits.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de maig del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES
coneixements teòrics

Segon exercici: Avaluació dels coneixements
conceptes assenyalats en el paràgraf anterior.

pràctics

dels

dels

Tercer exercici: Entrevista personal.
Els exercicis seran eliminatoris i els aspirants hi seran
degudament convocats.
Duració del contracte:
El contracte serà indefinit una vegada superat un
període de prova de tres mesos.
Comissió de Selecció:
La Comissió de Selecció serà integrada pels membres
següents:
- El President del Parlament o membre de la Mesa en qui
delegui.
- El Lletrat-Oficial Major del Parlament.
- El Cap de Coordinació Informàtica del Parlament.
- El Catedràtic d'Informàtica assessor del Servei d'Informàtica
del Parlament.
- La Delegada del Personal Laboral del Parlament o persona en
que delegui.
La Comissió de Selecció resoldrà tots el dubtes i totes
les incidències que puguin sorgir després d'haver-se constituït
i les que hi pugui haver durant la realització de les proves.
Nomenament i presa de possessió:
Es notificarà a l'aspirant que hagi obtingut la plaça la
qualificació aconseguida, per tal que en el termini de quinze
dies comptats des de la data de notificació aporti els documents
acreditatius del compliment del requisits exigits per a la
participació en les proves.
Conclòs el termini de presentació de documents en el
Registre General del Parlament, es procedirà per part del
President del Parlament, oïda la Mesa de la Cambra, al
nomenament corresponent de l'aspirant que hagi obtingut la
plaça, que serà publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears.
Publicat el nomenament, el nomenat tendra un termini
màxim de tres dies, comptats a partir del següent al de la
notificació del nomenament, per a prendre possessió de la
placa.

Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 47.
- Pàg. 1015 i 1026. Compareixences. Apartat A).
Aquest apartat s'ha d'eliminar i substituir-se per
l'apartat A) del punt de les Informacions de Comissió publicat
en aquest BOPIB, pàg. 1060.
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