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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 23 de maig del
2000, s'aprovà la Llei de modificació de la Llei 5/1993, de 15
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Palma, a 5 de maig del 2000
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1993, 
DE 15 DE JUNY, DEL CONSELL CONSULTIU 

DE LES ILLES BALEARS.

Exposició de motius
I

La reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, aprovada per la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, ha
repercutit  de manera notòria en les característiques essencials
del Consell Consultiu de les Illes Balears, alta institució
consultiva creada per la Llei 5/1993, de 15 de juny. La nova
redacció de l'article 41 de l'Estatut colAloca el Consell Consultiu
entre les institucions autonòmiques de rellevància estatutària,
el defineix com a òrgan superior de consulta de la comunitat
autònoma, determina l'elecció parlamentària d'una part dels seus
membres i remet a una llei del Parlament la regulació de
l'organització i el funcionament que ha de tenir. L'abast
d'aquesta reforma no es pot  considerar només limitat a
l'elevació del rang d'aquest organisme o a l'establiment d'una
fórmula mixta de designació dels seus membres. La decisió del
legislador va més enllà i significa per al Parlament de les Illes
Balears l'obligació d'adoptar les mesures legislatives que
adeqüin l'ordenació vigent del Consell Consultiu al nou marc,
per tal que l'alt assessorament jurídic que ja li havia assignat la
Llei 5/1993 es desenvolupi amb major rellevància i se'n reforci
la posició d'independència, necessària per a la defensa eficaç de
la Constitució i de l'Estatut.

II

L'adaptació de la Llei 5/1993, abans esmentada,
posteriorment modificada per la Llei 2/1995, de 22 de febrer, s'ha
abordat en consonància amb el plantejament exposat i, en
conseqüència, s'han introduït en la redacció original, sense
alteracions en la numeració dels articles, els canvis que s'han
considerat adequats per al bon fi dels objectius esmentats i per
a la millora tècnica d'alguns preceptes.

Amb la modificació empresa es pretén reforçar, en
primer lloc, l'objectivitat i la independència de la institució
respecte dels òrgans estatutaris legitimats per solAlicitar-ne el
dictamen. Responen particularment a aquest plantejament les

determinacions següents: l'elecció del president i del secretari
del Consell Consultiu per part  dels seus membres; la reducció
del nombre de funcionaris públics que en poden ser designats
membres pel Govern; l'establiment d'un mecanisme de
renovació dels consellers per meitats i de manera successiva,
per tal d'evitar la coincidència dels mandats dels integrants de
cada meitat; l'establiment d'incompatibilitats específiques; i la
limitació de la possibilitat de reelecció dels membres d'aquest
òrgan.

En segon lloc, un altre dels trets característics de la
reforma de la Llei 5/1993 és la decisió de reforçar en el Consell
Consultiu la funció d'alt assessorament jurídic de les
institucions de les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, s'amplia,
amb la Mesa del Parlament i el Síndic de Greuges, la relació
d'òrgans que poden solAlicitar el dictamen del Consell
Consultiu, i paralAlelament s'incrementen els supòsits en què els
consells insulars poden formular consultes. Així mateix, entre
els assumptes que preceptivament han de ser objecte de
dictamen s'inclouen els avantprojectes de reforma de l'Estatut
d'Autonomia, les lleis i les normes amb rang de llei de l'Estat
que la institució consultiva haurà d'examinar prèviament a la
interposició del recurs d'inconstitucionalitat, els conflictes
positius de competències que el Govern de les Illes Balears
pugui plantejar davant el Tribunal Constitucional i els
conflictes en defensa de l'autonomia local suscitats per les
entitats locals de les Illes Balears.

Finalment, entre les novetats orientades a millorar
tècnicament el text  de la Llei 5/1993 poden dest acar-se, entre
d'altres, les següents: la possibilitat que els dictàmens del
Consell Consultiu contenguin valoracions d'oportunitat o de
conveniència, quan així ho solAliciti expressament l'autoritat
consultant; el caràcter preceptiu de la consulta per als consells
insulars i les corporacions locals en els procediments de
responsabilitat patrimonial; l'establiment, per raons d'eficàcia,
d'un límit mínim per al coneixement de qualsevol reclamació de
danys i perjudicis, adreçat a evitar que el Consell Consultiu
hagi d'estudiar assumptes de transcendència econòmica
escassa; l'ampliació dels supòsits de consulta facultativa; i la
racionalització dels terminis d'emissió dels dictàmens.

Article 1

L'article 1 de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears, queda redactat de la manera
següent:

“El Consell Consultiu de les Illes Balears és l'òrgan
superior de consulta de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Té la seva seu a la ciutat de Palma”.

Article 2

Es modifica l'apartat segon de l'article 3 de la Llei
5/1993, en els termes següents:

“2. Els dictàmens del Consell Consultiu no seran
vinculants, llevat dels casos en què legalment s'estableixi, i es
fonamentaran en l'ordenament jurídic. Únicament podran
contenir valoracions d'oportunitat o de conveniència quan
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així ho solAliciti expressament l'autoritat que formuli la
consulta”.

Article 3

L'article 4 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera
següent:

“1. El Consell Consultiu és  integrat per set juristes
de prestigi reconegut, amb més de deu anys d'exercici
professional, que tenguin la condició política de ciutadans de
les Illes Balears. 

2. Els membres del Consell Consultiu seran nomenats
pel president de les Illes Balears. Tres dels consellers seran
elegits pel Parlament amb el vot favorable de les tres
cinquenes parts dels diputats, i els altres quatre seran
designats pel Govern.

3. Els membres del Consell Consultiu elegeixen
d'entre ells, en votació secreta i per majoria absoluta, el
president i el secretari de la institució. En el cas que cap
membre no obtengui majoria absoluta per a algun d'aquests
càrrecs, es repetirà l'elecció entre els dos candidats més
votats i en resultarà elegit qui finalment obtengui més vots. 

4. Un dels quatre membres  designats pel Govern
podrà ser funcionari en actiu de l'Administració de la
comunitat autònoma.

5. El president i el secretari del Consell Consultiu
són nomenats pel president de les Illes Balears  per un
període de quatre anys o, si s'escau, pel temps que resti al
designat per a l'acabament del seu mandat com a conseller.

6. Llevat del cas previst a l'apartat 4, no podran ser
designats membres del Consell Consultiu les persones que
tenguin la condició de funcionaris o de personal eventual o
laboral en actiu, de l'Estat, de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o de qualsevol administració pública. Aquesta
limitació no s'aplicarà als professors d'universitat”.

Article 4

Es modifiquen els apartats primer i segon de l'article 5
de la Llei 5/1993, en els termes següents:

“1 . Els membres del Consell Consultiu seran
designats per un període de quatre anys i es renovaran cada
dos per meitats. Els membres d'elecció parlamentària formen
una meitat i la resta de membres en formen l'altra. Els
consellers poden ser designats per a un màxim de dos
períodes iguals successius.

2. Tots els consellers prendran possessió dels seus
càrrecs davant del president de les Illes Balears i del
president del Parlament en un acte en el qual hauran de
formular jurament o promesa de fidelitat a la Constitució i a
l'Estatut d'autonomia”.

Article 5

Es modifica l'apartat segon de l'article 7 de la Llei
5/1993 en els termes següents:

“2. El president de les Illes Balears, a proposta del
Consell Consultiu i havent oït prèviament el Consell de
Govern i la Mesa del Parlament, podrà suspendre en
l'exercici del càrrec qualsevol dels consellers durant el temps
indispensable per resoldre sobre la concurrència d'alguna de
les causes de cessament”.

Article 6

L'article 8 de la Llei 5/1993 queda redactat de la manera
següent:

“1. La condició de membre del Consell Consultiu és
incompatible amb els càrrecs següents:

a).- Diputat del Parlament de les Illes Balears.

b).- Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o
del Parlament Europeu.

c).- Magistrat del Tribunal Constitucional.

d).- Síndic de Greuges.

e).- Síndic de Comptes.

f).- Membre de la institució del Defensor del Poble o
del Tribunal de Comptes.

g).- Membre del Govern, alt càrrec polític o
qualsevol altre càrrec que impliqui mandat representatiu de
l'Estat, de les comunitats autònomes, dels consells insulars o
de les entitats locals.

h).- Membre dels òrgans superiors de direcció dels
partits polítics, sindicats de treballadors o organitzacions
empresarials.

2. Si, abans de la presa de possessió, concorre en
algun dels designats membre del Consell Consultiu una causa
d'incompatibilitat, la persona afectada haurà de cessar en el
càrrec o en l'activitat incompatible. Si aquest cessament no es
produeix en el termini dels vuit dies següents a la designació,
s'entendrà que no accepta el càrrec de membre del Consell
Consultiu. Aquesta regla s'aplicarà també en els casos
d'incompatibilitat sobrevenguda.

3 . Els membres del Consell Consultiu hauran
d'abstenir-se d'intervenir en aquells assumptes en què així
pertoqui, d'acord amb allò que disposa la legislació de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú”.
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Article 7

L'article 10 de la Llei 5/1993 queda redactat de la
manera següent:

“El Consell Consultiu serà consultat preceptivament
en els casos  següents:

1 .- Avantprojectes de reforma de l'Estatut
d'autonomia.

2.- Lleis i normes amb rang de llei de l'Estat,
prèviament a la interposició del recurs d'inconstitucionalitat
davant el Tribunal Constitucional pel Govern o pel
Parlament de les Illes Balears.

3.- Conflictes positius de competències que el Govern
de les Illes Balears pugui plantejar davant el Tribunal
Constitucional, amb caràcter previ al requeriment pertinent.

4.-  Conflictes en defensa de l'autonomia local
plantejats per les entitats locals de les Illes Balears davant el
Tribunal Constitucional.

5.- Projectes de legislació delegada a què fa
referència l'article 27.1 de l'Estatut d'Autonomia.

6.- Projectes de disposicions reglamentàries, excepte
les de caràcter organitzatiu, i les seves modificacions.

7.- Avantprojectes de llei i projectes de disposicions
administratives que afectin substancialment l'organització, la
competència o el funcionament del Consell Consultiu.

8.- Transaccions judicials o extrajudicials sobre els
drets de contingut econòmic de l'Administració de la
comunitat autònoma, així com la submissió a arbitratge de les
qüestions que se suscitin respecte dels béns i dels drets
patrimonials d'aquesta Administració.

9.- Conflictes d'atribucions que se suscitin entre les
institucions d'autogovern de la comunitat autònoma.

10.- Procediments tramitats per les administracions
públiques de les Illes Balears en els quals la llei exigeixi
preceptivament el dictamen d'un òrgan consultiu, referits,
entre d'altres, a les matèries següents:

a).- Reclamacions d'indemnització per danys i
perjudicis formulades davant l'Administració de la comunitat
autònoma, els consells insulars i les corporacions locals,
sempre que la quantitat reclamada sigui superior a 499.158
pessetes o a 3.000 euros.

b).- Revisió d'ofici dels actes i de les disposicions
administratives.

c).- Interpretació, modificació, resolució i anulAlació
de concessions i contractes de les administracions públiques.

d).- Modificació d'instruments de planejament
urbanístic quan aquesta tengui per objecte establir, de

manera diferent, la zonificació o l'ús de les zones verdes i els
espais lliures.

11.- Qualsevol altre assumpte en el qual una llei
exigeixi expressament el dictamen del Consell d'Estat o d'un
òrgan consultiu”.

Article 8

L'article 11 de la Llei 5/1993 queda redactat de la
manera següent:

“ 1. Amb caràcter facultatiu, podrà demanar-se el
dictamen del Consell Consultiu en els casos següents:

1.- Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat
i aprovació del Parlament de les Illes Balears.

2.- Avantprojectes de llei elaborats pel Govern.

3.- Convenis o acords de cooperació amb altres
comunitats autònomes.

4.- Instruments de planificació sectorial aprovats pel
Govern o pels consells insulars.

5.- Conflictes de competències entre l'Administració
de la comunitat autònoma i altres administracions públiques
de les Illes Balears.

6.- Qualsevol altre assumpte quan ho requereixi la
seva transcendència especial a judici del president de les Illes
Balears, o dels presidents dels consells insulars en els casos
a què fa referència l'article 15.1.e).

2. En el supòsit previst en el número 1 de l'apartat
anterior, els proposants del dictamen hauran de comunicar la
seva intenció a la Mesa del Parlament en el termini de dos
dies, comptadors des de l'endemà de l'aprovació del text
resultant del dictamen de la comissió corresponent, al qual
s'hauran d'incorporar, si n'és el cas, les esmenes que es
mantenen perquè siguin discutides en el Ple. La Mesa
formularà la solAlicitud de dictamen una vegada comprovada
la legalitat de la proposta. 

3. Un cop passat el tràmit previst a l'apartat
anterior, el procediment legislatiu romandrà suspès fins que
no se n'elabori el dictamen o hagi transcorregut el termini
d'emissió i el Consell Consultiu no l'hagi tramès a la Mesa
del Parlament. El dictamen es publicarà al Butlletí oficial del
Parlament de les Illes Balears.

4. En el supòsit previst en el número 2 de l'article 10,
els grups parlamentaris o els diputats als quals es reconeix la
iniciativa, hauran de comunicar la seva intenció a la Mesa
del Parlament en el termini de deu dies, comptadors des de
l'endemà de la publicació oficial de la llei o la disposició
normativa amb rang de llei contra la qual es pretén
interposar el recurs d'inconstitucionalitat. Sense cap més
tràmit, la Mesa haurà de formular la solAlicitud de dictamen.
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5. Una vegada rebut el dictamen solAlicitat de conformitat
amb l'apartat anterior, el president del Parlament n'ordenarà
la publicació al Butlletí oficial del Parlament de les Illes
Balears, a fi que els grups parlamentaris o els diputats, en els
termes establerts en el Reglament del Parlament, puguin
formular la petició de convocatòria del Ple per decidir sobre
la interposició del recurs d'inconstitucionalitat.”

Article 9

L'article 14 de la Llei 5/1993  queda redactat de la
manera següent:

“El Consell Consultiu elevarà anualment al
president de les Illes Balears i a la Mesa del Parlament una
memòria en la qual donarà compte de les activitats
realitzades i podrà exposar els suggeriments i les
observacions que consideri oportunes en relació amb la
millora de l'ordenament jurídic i de l'actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears”.

Article 10

L'article 15 de la Llei 5/1993 queda redactat de la
manera següent:

“1. Poden solAlicitar el dictamen del Consell
Consultiu:

a).- El president de les Illes Balears, a iniciativa
pròpia o a solAlicitud de qualsevol dels membres del Govern,
en tots els casos.

b).- La Mesa  del Parlament, a iniciativa de la meitat
més un dels diputats, en el supòsit previst al número 1 de
l'apartat 1 de l'article 11, i a iniciativa de dos grups
parlamentaris o d'una quarta part dels diputats, en el supòsit
previst al número 2 de l'article 10.

c).- El síndic de Greuges, en els casos prevists en els
números 1 i 2  de l'article 11.

d).- Els presidents del consells insulars i els batles, en
els supòsits d'emissió preceptiva del dictamen d'òrgan
consultiu expressament prevists en l'ordenament jurídic.

e).- Els presidents dels consells insulars, amb
caràcter facultatiu, quan es tracti d'assumptes de rellevància
notòria que puguin afectar directament l'àmbit de
competències respectiu.

2. En els supòsits expressament prevists en l'ordenament
jurídic, els òrgans que tenguin atribuïda la representació de
corporacions i institucions públiques diferents de les
esmentades en l'apartat anterior hauran de formular la
solAlicitud de dictamen a través del president de les Illes
Balears”.

Article 11

Es modifiquen els apartats primer i segon de l'article 17
de la Llei 5/1993 en els termes següents:

“1. El Consell Consultiu haurà de resoldre les
consultes en el termini d'un mes, comptador des de la recepció
de la sol Alicitud de dictamen. En els supòsits dels números 1,
5, 6 i 7 de l'article 10, i dels números 2, 4, 5 i 6 de l'apartat 1
de l'article 11, el termini serà de quaranta dies.

2. Quan la solAlicitud sigui formulada pel president
de les Illes Balears o per la Mesa del Parlament i s'hi faci
constar la urgència del dictamen, el termini d'emissió serà de
quinze dies”.

Article 12.

Es modifica l'apartat segon de l'article 6 de la Llei 5/1993 en
els termes següents:

“El cessament serà acordat pel President de les Illes
Balears. En els casos prevists en els apartats d) i e) es
requerirà audiència de l'interessat i informe del Consell
Consultiu que seran tramesos al Consell de Govern i a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament
de les Illes Balears perquè emeti la seva opinió, segons sigui
el Conseller dels nomenats pel Govern o pel Parlament
respectivament”.

Disposició addicional primera

Queden sense efecte la disposició addicional, la
disposició transitòria i les disposicions finals primera i segona
de la Llei 5/1993.

Disposició addicional segona

En els procediments de responsabilitat patrimonial que
es tramitin davant els consells insulars i les corporacions locals
de les Illes Balears i que tenguin una quantia superior a la
fixada a l'article 10, apartat  10, lletra a), hi serà preceptiu el
dictamen del Consell Consultiu, amb independència de quines
siguin les normes en què es fonamentin les pretensions dels
reclamants.

Disposició transitòria primera

En el termini màxim d'un mes des de l'inici del període
de sessions immediatament següent a aquell en el qual s'aprova
aquesta llei, el Parlament i el Govern comunicaran al president
de les Illes Balears la relació de les persones que han de formar
part del Consell Consultiu.

Disposició transitòria segona

Excepcionalment, els quatre membres que per primera
vegada designi el Govern en aplicació d'aquesta Llei ho seran
per un període de dos anys, sense perjudici d'una nova
designació.

Disposició transitòria tercera

1. Allò que es disposa en la nova redacció de l'apartat
primer de l'article 5 de la Llei 5/1993, darrer incís, serà aplicable
també als membres del Consell Consultiu que hagin gaudit
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d'aquesta condició amb anterioritat a l'entrada en vigor
d'aquesta llei de modificació, de manera que el temps ja servit
en aquesta institució es considerarà, a aquests efectes, com a
un únic període de quatre anys.

2. En conseqüència, els membres designats pel Govern en
aplicació d'aquesta llei que es veuen afectats pel que disposen
l'apartat anterior i la disposició transitòria segona d'aquesta llei,
únicament podran ser designats novament per un altre període
de quatre anys.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang
igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei.

Disposició final

1. En el termini de tres mesos, comptadors des de la
primera sessió en què participin els nous membres del Consell
Consultiu, i a proposta d'aquesta institució, el Govern aprovarà
la reforma del Reglament d'execució i desplegament de la Llei
5/1993, en els termes que exigeixin les modificacions que
introdueix aquesta llei. 

2. Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 23 de maig del 2000.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 48 de 26 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 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 48 de
26 de maig del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 48 de 26 de maig del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2232/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a redacció del Pla director
sectorial energètic de les Illes Balears.(BOPIB 48 de 26 de
maig del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Innovació
i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2233/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup
Par lamentar i  Popu lar ,  re la t i va  a  "examen  de l
caçador".(BOPIB 48 de 26 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny 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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 48 de 26 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 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 48 de 26 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 48 de 26 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 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2241/00,
de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament de la carretera
d'accés a Sa Pobla.(BOPIB 48 de 26 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 5 de juny 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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2088/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a responsable de premsa i
publicitat a Fires i Congressos.(BOPIB 47 de 19 de maig del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Vicepresident i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2087/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pràctiques de canvi de
conceptes i imports de factures.(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 5 de juny 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

23 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2089/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acomiadament de
becaris.(BOPIB 47 de 19 de maig del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Vicepresident i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, rebutjà la Moció RGE núm. 2158/00, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transformació de sòl
rústic per a ús residencial. (BOPIB núm. 49 de 19 de maig del
2000).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

23 de maig del 2000, rebutjà la Proposició no de llei, RGE
núm. 2030/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retribucions del personal docent. (BOPIB núm. 46 de 12 de
maig del 2000).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a designació dels diputats que han de defensar la

Proposició de llei de segells postals i d'altres efectes postals
emesos i posats en circulació d'acord amb la realitat
plurilingüe de l'Estat, davant del Congrés dels Diputats.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de maig del 2000, el Molt HBle. Sr. President posa en
coneixement de la Cambra que, en compliment de l'article 178
del Reglament, a proposta de la Presidència, d'acord amb la
Junta de Portaveus, la Mesa del Parlament ha designat per
defensar la proposició de llei de referència (publicada al
BOPIB núm. 48, de 26 de maig d'enguany) els diputats
següents: Hble. Sr. Joan Marí i Tur, Hble. Sr. Tirs Pons i Pons
i Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2483/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a subvenció a
Fires i Congressos per la Fira Tecnològica. (Mesa de 7 de
juny del 2000).

RGE núm. 2484/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a mesures per donar a conèixer els museus gestionats pel
Govern. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2485/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a accions de difusió dels museus gestionats actualment. (Mesa
de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2486/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a aprofitament turístic dels museus gestionats pel Govern.
(Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2487/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a edificis en estat lamentable a museus de titularitat pública.
(Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2488/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a iniciatives per millorar l'estat lamentable d'alguns edificis.
(Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2489/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a percentatge d'augment del pressupost del Museu de
Mallorca per a l'any 2000. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2490/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a percentatge d'augment del pressupost del Museu de
Menorca per a l'any 2000. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2491/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a percentatge d'augment del pressupost del Museu d'Eivissa
i Formentera per a l'any 2000. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2492/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a percentatge d'augment del pressupost del Museu Necròpolis
Puig des Molins per a l'any 2000. (Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2493/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a percentatge d'augment del pressupost del Museu de
Pollentia per a l'any 2000. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2494/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a percentatge d'augment del pressupost del Museu de Muro
per a l'any 2000. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2495/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a revisió dels catàleg de llocs de feina dels museus. (Mesa de
7 de juny del 2000).

RGE núm. 2496/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a partides econòmiques per fer front a obres d'adequació de
nous espais a diferents museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2497/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a partides econòmiques per fer front a obres d'adequació de
nous espais a diferents museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2498/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a partides econòmiques per fer front a obres d'adequació de
nous espais a diferents museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2499/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a partides econòmiques per fer front a obres d'adequació de
nous espais a diferents museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2500/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a partides econòmiques per fer front a obres d'adequació de
nous espais a diferents museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2501/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a partides econòmiques per fer front a obres d'adequació de
nous espais a diferents museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2503/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a nous materials didàctics per promocionar el coneixement
dels museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2504/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a materials editats per difondre el coneixement dels museus.
(Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2505/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a inversions reclamades al Govern de l'Estat a realitzar als
museus. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2506/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a problemes d'adequació del Museu de Mallorca. (Mesa de 7
de juny del 2000).



1128 BOPIB núm. 50 -  9 de juny del 2000

RGE núm. 2507/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a data d'aprovació del nou decret d'intervencions
arqueològiques. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2508/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a pla unificat de creació i millora dels centres museístics.
(Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2509/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a contingut del pla unificat de creació i millora dels centres
museístics. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2510/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a visitants dels museus de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2511/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a visitants dels museus de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2512/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a visitants dels museus de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2513/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a visitants dels museus de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2514/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a visitants dels museus de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2515/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a visitants dels museus de les Illes Balears. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2516/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a funció de la Comissió Interdepartamental de l'Esport. (Mesa
de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2517/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a mesures
per evitar els incendis. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2518/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pressupost de l'Ibanat per extingir els incendis. (Mesa de 7 de
juny del 2000).

RGE núm. 2519/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a data

d'aprovació del pressupost de l'Ibanat per extingir els
incendis. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2520/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a increment
de les mesures de prevenció contra el foc. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2521/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pressupost que es destinarà a la lluita contra els incendis
forestals. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2522/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a obertura
de tallafocs. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2523/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
construcció o millora de camins forestals. (Mesa de 7 de juny
del 2000).

RGE núm. 2524/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
construcció de dipòsits d'aigua. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2525/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a inversions
per sensibilitzar la població per reduir els incendis forestals.
(Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2526/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
construcció de torres de vigilància. (Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2527/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
construcció de torres de vigilància. (Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2528/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
construcció de torres de vigilància. (Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2529/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
regeneració de les zones afectades per l'incendi d'Artà. (Mesa
de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2530/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
regeneració de la vegetació afectada per l'incendi de
Puigpunyent. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2531/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a control
del nombre de cabres salvatges. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2532/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
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declaració de l'albufera d'Alcúdia i Pollença com a parc
natural. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2533/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a data
d'aprovació dels plans anuals d'actuació per a diferents
parcs naturals. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2534/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a PORN de
la comarca de Llevant. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2535/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a PORN de
la comarca de Llevant. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2536/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a PORN de
la comarca de Llevant. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2537/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a PORN de
la comarca de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2538/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a PORN de
la comarca de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2539/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a PORN de
la comarca de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2540/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a caça a
terrenys lliures. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2541/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a reducció
de l'activitat cinegètica. (Mesa de 7 de juny del 2000).

Palma, a 7 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la subvenció que té previst donar el Govern a Fires
i Congressos per a la Fira Tecnològica?

Palma, a 25 de maig del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives pensa emprendre la Conselleria
d'Educació i Cultura per donar a conèixer els museus gestionats
pel Govern?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions de difusió pensa emprendre la Conselleria
d'Educació i Cultura envers els museus que gestiona
actualment?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives pensa emprendre la Conselleria
d'Educació i Cultura per incrementar "l'aprofitament turístic"
envers els museus que  gestiona en l'actualitat?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són els museus de titularitat pública, gestionats pel
Govern de les Illes Balears que presenten "edificis en estat
lamentable"?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives pensa emprendre la Conselleria
d'Educació i Cultura per millorar "el lamentable estat dels
edificis", segons diu el Sr. Director General de Cultura del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin percentatges'ha augmentat el pressupost del
Museu de Mallorca per a l'any 2000 respecte dels pressuposts
de l'any 1999?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin percentatges'ha augmentat el pressupost del
Museu de Menorca per a l'any 2000 respecte dels pressuposts
de l'any 1999?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin percentatges'ha augmentat el pressupost del
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera per a l'any 2000
respecte dels pressuposts de l'any 1999?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin percentatges'ha augmentat el pressupost del
Museu Necròpolis Puig dels Molins per a l'any 2000 respecte
dels pressuposts de l'any 1999?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin percentatges'ha augmentat el pressupost del
Museu de Pollentia per a l'any 2000 respecte dels pressuposts
de l'any 1999?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin percentatges'ha augmentat el pressupost del
Museu de Muro per a l'any 2000 respecte dels pressuposts de
l'any 1999?
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Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin sentit  s'han revisat els catàlegs de llocs de feina
dels museus de titularitat de l'Estat i gestionats pel Govern de
les Illes Balears? Especificau-los per centre i tipus de revisió.

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines partides econòmiques s'han disposat per a l'any
2000 per fer front a les obres d'adequació de nous espais i/o
rehabilitació del Museu de Mallorca?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines partides econòmiques s'han disposat per a l'any
2000 per fer front a les obres d'adequació de nous espais i/o
rehabilitació del Museu de Menorca?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Quines partides econòmiques s'han disposat per a l'any
2000 per fer front a les obres d'adequació de nous espais i/o
rehabilitació del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines partides econòmiques s'han disposat per a l'any
2000 per fer front a les obres d'adequació de nous espais i/o
rehabilitació del Museu Necròpolis Puig dels Molins?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines partides econòmiques s'han disposat per a l'any
2000 per fer front a les obres d'adequació de nous espais i/o
rehabilitació del Museu de Pollentia?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines partides econòmiques s'han disposat per a l'any
2000 per fer front a les obres d'adequació de nous espais i/o
rehabilitació del Museu de Muro?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins nous materials didàctics adreçats a les escoles ha
elaborat la Conselleria d'Educació i Cultura per promoure el
coneixement dels museus entre la població escolar?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins materials ha editat la Conselleria d'Educació i Cultura
per difondre el coneixement sobre els museus de les Illes
Balears?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions ha reclamat el Govern de les Illes Balears,
i en quina data, a l'Estat espanyol, a realitzar als museus de
titularitat de l'Estat i gestionats actualment pel Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins problemes "d'adequació" té actualment el Museu de
Menorca?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data creu el Govern de les Illes Balears que
s'aprovarà el nou decret d'intervencions arqueològiques?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan creu el Govern de les Illes Balears que podrà disposar
d'"un pla unificat de creació i millora dels centres museístics"?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que el "pla unificat de
creació i millora dels centres museístics" ha d'incloure tant els
museus públics com els de titularitat privada?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants de visitants va rebre el Museu de Mallorca dia 18 de
maig del 2000?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de visitants va rebre el Museu de Menorca dia 18 de
maig del 2000?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de visitants va rebre el Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera dia 18 de maig del 2000?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Quants de visitants va rebre el Museu Necròpolis Puig dels
Molins dia 18 de maig del 2000?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Quants de visitants va rebre el Museu de Pollentia dia 18 de
maig del 2000?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Quants de visitants va rebre el Museu de Muro dia 18 de
maig del 2000?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Quina funció tindrà la "comissió interdepartamental de
l'esport"?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Quines mesures de caràcter extraordinari s'han adoptat per
tal d'evitar els incendis i disminuir la superfície calcinada pel
foc?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost totalitza el projecte d'extinció d'incendis de
l'Ibanat l'any 2000? Quines són les diferències respecte de l'any
1999?

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

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

En quina data fou aprovat el projecte d'extinció d'incendis
pel Consell d'Administració de l'Ibanat?

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

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, el diputat
sot asignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Considera la Conselleria de Medi Ambient que per evitar els
incendis i reduir les hectàrees cremades pel foc són suficients
mesures de vigilància i extinció, com són la contractació
extraordinària de vigilants, brigades i mitjans aeris d'extinció, o,
al contrari, és necessari incrementar les mesures de prevenció,
com són els tallafocs, els camins forestals, els dipòsits d'aigua,
les campanyes de sensibilització, etc.?

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

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

Del pressupost de la Conselleria de Medi Ambient per a
l'any 2000, quina inversió té previst executar en la lluita contra
els incendis forestals?, indicau-ne els títols dels projectes, les
quanties per conceptes de prevenció, la vigilància i l'extinció i
les diferències respecte de l'any 1999.

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

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

Del pressupost del Govern de les Illes Balears de l'any 2000,
i a data 22 de maig, quines actuacions de prevenció d'incendis
forestals, consistents en l'obertura de tallafocs, s'executen per
part de la Conselleria de Medi Ambient?, indicau-ne el títol o
els títols de projectes, el número d'expedient administratiu, la
data d'aprovació, l'empresa adjudicatària i el sistema
d'adjudicació, i el grau d'execució del projecte.

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

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

Del pressupost del Govern de les Illes Balears de l'any 2000,
i a data 22 de maig, quines actuacions de prevenció d'incendis
forestals, consistents en construcció o millora de camins
forestals, s'executen per part de la Conselleria de Medi
Ambient?, indicau-ne el títol o els títols de projectes, el número
d'expedient administratiu, la data d'aprovació, l 'empresa
adjudicatària i el sistema d'adjudicació, i el grau d'execució del
projecte.

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

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Amb càrrec al pressupost del Govern de les Illes Balears de
l'any 2000, i a data 22 de maig, quines actuacions de prevenció
d'incendis forestals, consistents en construcció de dipòsits
d'aigua a zones forestals, s'executen per part  de la Conselleria
de Medi Ambient?, indicau-ne el títol o els títols de projectes,
el número d'expedient administratiu, la data d'aprovació,
l'empresa adjudicatària i el sistema d'adjudicació, i el grau
d'execució del projecte.

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

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

Quina inversió té previst executar la Conselleria de Medi
Ambient amb càrrec al pressupost de l'any 2000 en matèria de
sensibilització de la població per tal de reduir els incendis
forestals?, indicau-ne la diferència respecte de l'any passat, el
número d'expedient administratiu, la data d'aprovació de la
despesa, el sistema d'adjudicació i l'empresa adjudicatària del
projecte d'aquest any.

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

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

A quins llocs i quan s'han construït torres de vigilància
forestal?

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

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

Recentment, es va declarar als mitjans de comunicació que
s'han millorat alguns llocs de vigilància d'incendis forestals
mitjançant la construcció de torres de vigilància a punts

dominants del territori. En quina data es va aprovar la despesa
del projecte corresponent?

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

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

Recentment, es va declarar als mitjans de comunicació que
s'han millorat alguns llocs de vigilància d'incendis forestals
mitjançant la construcció de torres de vigilància a punts
dominants del territori. En cas d'haver-se de construir a àrees
naturals d'especial interès, es disposa dels permisos
administratius corresponents per part  dels ajuntaments i dels
òrgans competents en l'ordenació del territori?

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

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

Quines mesures concretes, a data 22 de maig del 2000, ha
adoptat  la Conselleria de Medi Ambient en el terme d'Artà, amb
càrrec al pressupost del 2000, per ajudar els propietaris i
pagesos de la zona i assolir la regeneració natural de la
vegetació? Indicau-ne, si pertoca, el títol del o dels projectes,
la quantia econòmica, el número de l'expedient, la data
d'aprovació i les accions que s'hi contemplen.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures concretes, a data 22 de maig del 2000, ha
adoptat  la Conselleria de M edi Ambient a la zona cremada de
Puigpunyent (finques de Galatzó i altres), amb càrrec al
pressupost del 2000, per assolir la regeneració natural de la
vegetació afectada? Indicau-ne, si pertoca, el títol del o dels
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projectes, la quantia econòmica, el número de l'expedient, la
data d'aprovació i les accions que s'hi contemplen.

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

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

Quines mesures concretes, a data 22 de maig del 2000, ha
adoptat  la Conselleria de Medi Ambient, amb càrrec al
pressupost del 2000, per controlar el nombre de cabres a la
comarca d'Artà? Indicau-ne, si pertoca, el número i la data
d'aprovació de l'expedient. Quin nombre d'animals s'ha
eliminat?, per qui i mitjançant quin sistema?

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

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

Es pensa declarar de manera immediata la zona de l'Albufera
d'Alcúdia i de Pollença com a parc natural? En cas de resposta
negativa, per quins motius?

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

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

En quina data es varen aprovar els plans anuals
d'actuacions de l'any 2000 per als parcs naturals de l'Albufera
de Mallorca, l'Albufera des Grao de Menorca, Sa Dragonera i
M ondragó? A data 22 de maig del 2000, quin grau d'execució
presenten els plans anuals d'inversions dels quatre parcs
naturals?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:

Joan Flaquer i Riutort.

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

Ha encarregat la Conselleria de Medi Ambient un PORN de
la comarca de Llevant, previ a la declaració del futur parc
natural? En cas afirmatiu, indicau-ne qui l'ha elaborat o l'està
elaborant, quin ha estat el seu pressupost i quina ha estat la
data de lliurament del PORN.

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

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

Ha encarregat la Conselleria de Medi Ambient un PORN de
la comarca de Llevant a mitjans externs al Govern? En cas
afirmatiu, indicau-ne el número d'expedient, la data d'aprovació
de la despesa i el sistema d'adjudicació previst. En cas negatiu,
a qui va encarregar la Conselleria de Medi Ambient la redacció
del PORN?

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

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

Ha encarregat la Conselleria de Medi Ambient un PORN de
la comarca de Llevant a mitjans externs al Govern? En cas
afirmatiu, indicau quin ha estat el pressupost previst per a la
redacció del PORN, quin ha estat el sistema d'adjudicació i en
quina data espera la conselleria disposar del PORN.

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha encarregat la Conselleria de Medi Ambient un PORN de
la comarca de la Serra de Tramuntana, previ a la declaració del
futur parc natural? En cas afirmatiu, indicau-ne sobre quins
límits geogràfics es realitza l'estudi, qui l'ha elaborat o l'està
elaborant, quin ha estat el seu pressupost i quina ha estat la
data de lliurament del PORN.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha encarregat la Conselleria de Medi Ambient un PORN de
la Serra de Tramuntana a mitjans externs al Govern? En cas
afirmatiu, indicau-ne el número d'expedient, la data d'aprovació
de la despesa i el sistema d'adjudicació previst. En cas negatiu,
a qui va encarregar la Conselleria de Medi Ambient la redacció
del PORN?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha encarregat la Conselleria de Medi Ambient un PORN de
la Serra de Tramuntana a mitjans externs al Govern? En cas
afirmatiu, indicau quin ha estat el pressupost previst per a la
redacció del PORN, quin sistema d'adjudicació es va emprar i en
quina data espera la conselleria disposar del PORN.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Medi Ambient, a la propera
ordre de vedes 2000-2001 permetre la caça en els terrenys
lliures?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria de Medi Ambient reduir l'activitat
cinegètica en general?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2471/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
presentació per part del Govern de les Illes Balears dels
vehicles Pac mòbil. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència, Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2472/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
mesures especials per a la gestió dels recursos hídrics.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 7
de juny del 2000).

RGE núm. 2473/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prohibició
de recollida d'aigua dels avions contra incendis. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2474/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament del director del Centre d'Investigacions
Tecnològiques del turisme de les Illes Balears. (Ratificació de
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l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2475/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de les
finques d'Aubarca i Es Verger. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència, Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2476/00, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe sobre la qualitat de l'aigua de les platges de Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 7
de juny del 2000).

RGE núm. 2478/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució dels
138 milions de pessetes per a la rehabilitació de la cova d'Es
Culleram. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència,
Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2479/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció dels equips balears de bàsquet a la lliga LEB.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 7
de juny del 2000).

RGE núm. 2480/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració
d'un vídeo sobre la Llei d'espais naturals. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència, Mesa de 7 de juny del
2000).

RGE núm. 2542/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
invitacions Centre Balears Europa. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència, Mesa de 7 de juny del 2000).

Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu no varen assistir a la presentació dels
vehicles denominats Pac mòbil els representants de l'Insalud si
són els qui fonamentalment financen el projecte?

Palma, a 30 de maig del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears llevar l'aigua als
pagesos, mitjançant el decret de mesures especials per a la
gestió dels recursos hídrics?

Palma, a 26 de maig del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que l'autoritat portuària de Palma ha prohibit la
recollida d'aigua dels avions contra incendis Canadair al port  de
Palma?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les raons del cessament del director del
Centre d'Investigacions Tecnològiques de Turisme de les Illes
Balears?

Palma, a 31 de maig del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 a la consellera de Medi Ambient la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Considera oportú que s'encomani a Semilla, que depèn de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca, la gestió de les finques
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d'Aubarca i Es Verger, comprades per la Conselleria de Turisme
per convertir-les en parc natural?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller de Turisme que deu
platges de les Illes Balears hagin estat declarades zones de
banys no conformes a l'informe sobre qualitat de l'aigua
presentat per la Comissaria Europea de Medi Ambient?

Palma, a 31 de maig del 2000.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa el Govern de les Illes Balears distribuir els 138
milions de pessetes que vol invertir en la rehabilitació de la
cova d'Es Culleram?

Palma, a 29 de maig del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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.

De quina forma s'implicarà l'Ibatur en la promoció dels
equips balears de bàsquet a la lliga Leb?

Palma, a 23 de maig del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Medi Ambient la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

La Llei d'espais naturals va ser aprovada pel Parlament de
les Illes Balears ja fa uns anys. Ara. una altra institució, com el
Consell Insular de Mallorca, elabora un vídeo aprofitant-se
d'aquesta iniciativa: quina opinió li mereix aquest fet?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix, al conseller d'Educació i Cultura, que
les invitacions a la recepció que el president del Govern de les
Illes Balears, Sr. Antich, oferí al Centre Balears Europa a
BrusselAles fossin redactades exclusivament en castellà i en
francès?

Palma, a 31 de maig del 2000.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2558/00, del Grup Parlamentari Socialis ta,
relativa a participació de representants de les comunitats
autònomes en les delegacions de l'Estat davant el Consell de
la Unió Europea. (Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2559/00, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projectes presentats al Govern de l'Estat espanyol
per ser subvencionats amb fons de cohesió: tractament de
residus urbans i depuració i aprofitament d'aigües residuals.
(Mesa de 7 de juny del 2000).

RGE núm. 2576/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a celebració de l'any 2001 com a Any
Europeu de les Llengües. (Mesa de 7 de juny del 2000).

Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'article 203 del vigent tractat de la Comunitat Europea
permet que la representació dels estats membres en el Consell
de la Unió Europea sigui assumida per persones distintes als
membres dels executius centrals i, en conseqüència, atorga
cobertura jurídica a la presència de representants autonòmics
en les delegacions de l'Estat davant el Consell de la Unió
Europea.

Les successives reformes dels tractats constitutius de les
comunitats europees han ampliat el camp d'actuació de la Unió
Europea a la pràctica totalitat  de matèries sobre les quals les
Illes Balears i la resta de comunitats autònomes tenen
atribuïdes competències d'acord amb la Constitució i els
respectius estatuts d'autonomia.

El vigent sistema de participació de les comunitats
autònomes en el procés de formació de la voluntat de l'Estat en
el procés decisori comunitari, conformat per la Llei 2/1997, de 13
de març, per la qual es regula la Conferència per als assumptes
relacionats amb les comunitats europees i l'acord de la
Conferència, de 30 de novembre del 1994, sobre la participació
interna de les comunitats autònomes en els afers comunitaris
europeus a través de les conferències sectorials, exclou
expressament la dimensió externa de la participació, és a dir, la
presència de representants autonòmics en les delegacions
negociadores de l'Estat davant les institucions comunitàries.

L'exclusió de la participació de representants dels ens
autonòmics en el si de les delegacions de l'Estat en l'àmbit del
Consell de Ministres de la Unió Europea provoca greus
disfuncions en l'esmentat sistema de participació i afecta
negativament l'equilibri competencial establert per la
Constitució i els estatuts d'autonomia.

Juntament amb Itàlia, Espanya és l'únic estat membre de la
UE que, comptant amb estructures territorials dotades amb
competències legislatives, no permet aquesta participació. Els
representants dels länder alemanys i austríacs i de les regions
i comunitats belgues participen en les respectives delegacions
estatals davant el Consell de la UE. La delegació portuguesa
està oberta a la participació de representants de les Açores i de
Madeira. Fins i tot el Regne Unit ho preveu per a Escòcia.

El Ple del Congrés dels Diputats, amb data 10 de març del
1998 -amb el precedent de la Proposició no de llei aprovada per
la comissió mixta Congrés-Senat per a la UE el 4 de març del
mateix any- acordà instar el Govern de l'Estat a iniciar en el marc
de la Conferència per als assumptes relacionats amb les
comunitats europees un procés adreçat a millorar els sistema de
participació de les comunitats autònomes en el procés de
formació de la voluntat de l'Estat en els afers comunitaris
europeus, mandat que preveu expressament la definició d'una
fórmula que permeti la presència d'un representant de les

comunitats autònomes en la delegació de l'Estat en aquelles
reunions del Consell de Ministres de la Unió en les quals es
tractin assumptes sobre els quals les comunitats autònomes
tinguin competències exclusives.

Transcorregut més d'un any i mig des de l'adopció de
l'esmentat mandat, no és possible constatar cap avanç
significatiu en la instrumentalització de la participació de
representants de les comunitats autònomes en les delegacions
de l'Estat davant el Consell de la UE.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè en el decurs de la vigent legislatura faci efectiva la
integració de representants de les comunitats autònomes en les
delegacions de l'Estat davant els diferents òrgans que integren
el Consell de la Unió Europea quan es tractin assumptes que
afectin les competències que constitucionalment i
estatutàriament tenen atribuïdes.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè les delegacions de l'Estat davant els òrgans del Consell
de Ministres de la UE integrin de manera immediata un
representant de les comunitats autònomes, designat en el si de
la respectiva conferència sectorial, en els supòsits en els quals
les esmentades instàncies tractin assumptes de clara
competència autonòmica i, de manera específica, quan es vegin
afectades qüestions relatives a les matèries turisme i cultura.

Palma, a 25 de maig del 2000.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa la importància de comptar amb un pla integral que ens
permeti donar solucions de futur als residus urbans que es
generen a les nostres illes.

Per l'aprovació de la revisió del Pla director de residus
urbans de l'illa de Mallorca, que contempla un conjunt
d'instalAlacions importants que impliquen inversions
considerables.

Per les necessitats previstes a la planta de compostatge d'Es
Milà a Menorca.

Per les previsions d'aprovació immediata de la revisió del Pla
director de residus urbans d'Eivissa i Formentera, que farà
necessària la solAlicitud de fons europeus aquests propers
anys.
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Pels projectes d'aprofitament dels recursos hídrics
procedents de depuració així com les necessitats previstes en
depuració d'aigües i especialment a Eivissa i Formentera.

Perquè entenem que la inclusió d'aquests projectes del
Govern de les Illes Balears en el finançament dels fons de
cohesió de la Unió Europea responen als interessos de les
ciutadanes i dels ciutadans de les Illes Balears, tenint en
compte el nostre caràcter insular i la importància de la
conservació de l'entorn. S'han de resoldre els problemes
mediambientals de les nostres illes perquè és imprescindible
oferir un servei de qualitat, tenint en compte tota la població de
fet.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
recuperar la totalitat  dels projectes presentats pel Govern de les
Illes Balears per esser finançats amb els fons de cohesió de la
Unió Europea.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè en els criteris de distribució d'aquests fons de cohesió
es considerin la qualitat dels projectes presentats, la insularitat
com a factor corrector, a més de la població de fet.

Palma, a 25 de maig del 2000.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Des de les més altes instàncies de les institucions europees
s'està impulsant oficialment la celebració de l'any 2001 com a
Any Europeu de les llengües.

S'hi pretén fer una valoració profunda de les riquesa cultural
que comporta el fet que siguin molt nombroses i diverses les
llengües que s'estan emprant a l'actualitat als territoris
europeus.

També s'hi vol promoure el plurilingüisme a nivell
individual, encoratjant la població europea a romandre en
disposició d'aprendre altres llengües, incloses les menys
esteses, d'acord amb l'esperit de la Carta Europea de les
llengües regionals o minoritàries.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears s'adhereix plenament a la
celebració de l‘any 2001 com a Any Europeu de les llengües, i
li'n dóna el màxim suport, prenent l'acord d'organitzar actes
institucionals i de promoure l'edició i difusió de la Carta

Europea de les llengües regionals o minoritàries a l'àmbit de les
Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears encoratja els ajuntaments i
consells insulars de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a preparar i realitzar la participació activa en la celebració de
l'any 2001 com a Any Europeu de les llengües.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a promoure
iniciatives tendents a intensificar la difusió i la coneixença de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, arreu d'Europa
durant l'any 2001.

Palma, a 24 de maig del 2000.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 351/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a pressupost
independent de les oficines d'informació juvenil. (BOPIB núm.
32 d'11 de febrer del 2000).

Tindran un pressupost diferent les oficines d'informació
juvenil de Menorca i de les Pitiüses per realitzar les seves
pròpies activitats. El pressupost de què disposen cadascuna de
les illes és de 10.000.000 de pessetes.

Palma, 30 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 355/00, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a actuacions que ha
realitzat la Direcció General de Joventut per tal de crear el
Consell de Joves de Menorca. (BOPIB núm. 32 d'11 de febrer
del 2000).

Ens hem posat  en contacte amb les diferents associacions
juvenils de l'illa per tal de plantejar-los la necessitat d'un consell
de joves a Menorca. A les jornades de joves que es faran a
Menorca vendrà el Consell de la Joventut de les Illes Balears
per tal d'impulsar aquesta creació.

Palma, 30 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1464/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a subvencions a
la revista Quatre Illes. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

No.

Palma, 26 d'abril del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1465/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
associacions i entitats culturals d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Les associacions i entitats culturals d'Eivissa i Formentera
que s'han beneficiat són les següents:

* Associació de balls folklòrics "Sa Colla des Vedrà" d'Eivissa.
* Escola d'Art d'Eivissa.
* Patronat de Música de l'Ajuntament d'Eivissa.
* Grup folklòric "Els Xacoters de Formentera".

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1466/00, presentada per l 'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
associacions i entitats culturals de Menorca. (BOPIB núm. 42
de 7 d'abril del 2000).

Les associacions i entitats culturals de Menorca que s'han
beneficiat són les següents:

* Associació cultural "Es Migjorn Gran" (banda música).
* Teatre del Born de Ciutadella.
* Associació "Pro-Música de Menorca".
* Coral "Ars Nova".
*  Escola d'art de Menorca.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1468/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a números de les
revistes Ja i Tres Quarts. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

La revista Ja té prevists sis números dels quals n'han sortit
dos. La revista Tres Quarts  té prevists tres números.

Palma, 17 de maig del 2000.

La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1469/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a objectors de
consciència. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Actualment hi ha cinc objectors de consciència destinats a
la DGJ que realitzen funcions auxiliars i de suport en els
departaments d'Informació Juvenil, Ràdio Jove i Programa
Cultural.

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1474/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa ajornades sobre
associacionisme. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Enguany es tornaran a realitzar jornades amb la intenció de
continuar impulsant i fomentant l'associacionisme entre els
joves.

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1476/00, presentada per l 'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a edició de la
Guia de Vacances. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Sí.

Nombre d'exemplars: 30.000.
Pressupost: 1.900.000.

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1477/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a subcomissions
mixtes d'intercanvis juvenils. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del
2000).

La Direcció General de Joventut té prevists intercanvis
juvenils amb Finlàndia, Portugal i Itàlia.

Palma, 17 de maig del 2000.
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La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1478/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a projecte de
dinamització sociocultural "obert fins a la matinada". (BOPIB
núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Sí, sempre i quan siguin els joves els que el duguin a terme
i hi hagi un vertader suport dels ajuntaments.

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1479/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a guia
d'instalAlacions. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

En disposar encara de 500 exemplars de l'edició del 1999
actualitzada, de moment no es farà una nova actuaclització. 

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1480/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a educació i
informació sobre seguretat vial. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril
del 2000).

Tenim previst per al curs que ve donar xerrades als instituts
sobre seguretat viària.

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1481/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a assessoria
jurídica juvenil per als joves.  (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del
2000).

Sí, des del mes de març, el Centre d'Informació Juvenil,
situat al carrer de Jeroni Antich núm. 5, disposa d'una
assessoria jurídica per a joves amb l'horari següent: dimarts,
dijous i divendres, de 17 hores a 19 hores.

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:

Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1483/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a activitats de
formació, divulgació, assessorament i participació dels joves.
(BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Per primera vegada es farà el certamen d'Art Jove a les Illes
Pitiüses i també es farà dins el darrer semestre el curs
d'informadors juvenils.

Les activitats de divulgació i assessorament es fan des de
l'Oficina d'Informació Juvenil, que ha tingut un increment de
demandes de quasi el cent per cent.

Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1638/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a projecte de construcció
de l'estació marítima de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB
núm. 43 de 14 d'abril del 2000).

La nova estació marítima és part  de les actuacions
solAlicitades pel Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany al
projecte que es troba actualment en tramitació. Aquesta
direcció general no preveu cap actuació mentre no es resolgui
aquesta tramitació.

Palma, 24 de maig del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1639/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a moll de ribera de Sant
Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).

S'està redactant un projecte de condicionament
d'explanades, passeis, moll de ribera i espigó al port de Sant
Antoni de Portmany, i es té previst l'inici de les obres
corresponents al llarg de l'actual exercici.

Palma, 24 de maig del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1696/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a queixes i
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denúncies rebudes a l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).

Atesa l'extensió de la resposta, aquesta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major, a disposició de
tots/tes els senyors/les senyores diputats/diputades.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2025/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a beques per estudiar i
divulgar l'emigració. (BOPIB núm. 46 de 12 de maig del 2000).

Durant la primera quinzena de juny es publicarà al BOIB una
ordre del conseller de Presidència per la qual es convoquen i
resgulen ajudes públiques per a projectes de recerca sobre el
fet emigratori balear.

Palma, 31 de maig del 2000.
El director general de Relacions Institucionals:
Pere Fullana i Puigserver.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2481, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Par lamentar i  Popu lar ,  re la t i va  a  so l Alicitud de
compareixença urgent de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació
i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de juny del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació i Energia, davant la
Comissió d'Ordenació Territorial, per tal de celebrar una
sessió informativa sobre la política de la conselleria en
relació al Pla energètic de les Illes Balears.

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 la sol Alicitud de
compareixença en qüestió al davant de les iniciatives del
mateix tipus que el Grup Parlamentari Popular tengui a la
mateixa comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2482/00, 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 7 de juny del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió  de Cultura, EDucació i Esports, per tal de celebrar
una sessió informativa sobre l'estudi comparatiu de les
retribucions del personal docent no universitari per
comunitats autònomes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a fixació del proper període de sessions.

Conformement amb l'establert a l'article 30.1.6a del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, ha quedat fixat
el proper període de sessions en les dates següents:

De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre de l'any 2000.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez .

Ordre de Publicació

B)
Relativa a bases per a la provisió, per concurs-oposició i

amb caràcter interí, d'una plaça de lletrat/ada al servei del
Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 d'abril del 2000, aprovà les bases per a la provisió,
per concurs-oposició i amb caràcter interí, d'una plaça de
lletrat/ada al servei del Parlament de les Illes Balears, que es
transcriuen a continuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament,
Maximilià Morales i Gómez.
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Bases per a la provisió, per concurs-oposició i amb caràcter
interí, d'una plaça de lletrat/ada al Servei del Parlament de

les Illes Balears

Base primera. Normes generals.

1.1. És objecte de la present convocatòria la provisió, per
concurs-oposició i amb caràcter d'interí, d'una plaça de
Lletrat/ada del Parlament de les Illes Balears.

1.2. El nomenament atorgarà al/la designat/ada el caràcter de
funcionari/ària interí/ina des de la data de la seva presa de
possessió. I cessarà per les causes que legalment procedeixin
i en tot  cas quan tengui lloc la presa de possessió del/de la
lletrat/ada  que sigui designat/ada per ocupar com a funcionari
de carrera la plaça del Cos de Lletrats.

1.3. L'aspirant que en resulti designat/ada en virtut de la present
convocatòria exercirà les funcions i tendrà els drets establerts
p er als funcionaris interins; i, concretament, els que pertanyen
al Cos de Lletrats, amb l'esmentat caràcter d'interinitat.

La prestació de serveis s'efectuarà en règim de dedicació
exclusiva.

1.4. La plaça serà dotada amb les retribucions que corresponen
als lletrat de la cambra (Grup A, nivell 30) de l'actual
classificació de llocs de treball de la plantilla orgànica del
personal del Parlament de les Illes Balears, i se'n percebrà el
cent per cent de les retribucions bàsiques i complementàries.

Base segona. Condicions que han de reunir els/ les
candidats/tes.

2.1. Per prendre part  en l'oposició serà necessari, en la data en
què acabi el termini de presentació de solAlicituds, reunir els
requisits següents:

a) Ésser de nacionalitat espanyola o de qualsevol dels
països de la Unió Europea.

b) Tenir 18 anys.

c) No trobar-se inhabilitat, ni suspès per a l'exercici de les
funcions públiques i no haver estat separat del servei d'una
Administració Pública.

d) Estar en possessió de la capacitat física necessària
per l'exercici de les funcions corresponents.

e) Trobar-se en possessió del títol de llicenciat en dret.

2.2. Les anteriors condicions hauran d'acreditar-se en el termini
i en la data prevists en la base vuitena de la present
convocatòria i el compliment d'aquestes  s'entendrà referit a la
data de finalització del termini de presentació de solAlicituds.

Base tercera. Sol Alicituds i pagament de drets.

3.1. Els qui desitgin prendre part  en el concurs-oposició, hauran
de presentar la corresponent sol Alicitud, en forma d'instància,
segons el model oficial que figura a l'annex I de la present

convocatòria, en la qual s'haurà de fer constar el següent: nom,
llinatges, edat, número del document nacional d'identitat,
domicili i telèfon. I hauran de manifestar, en declaració jurada,
que reuneixen totes i cadascuna de les condicions establertes
en la base segona de la present convocatòria.

3.2. Les solAlicituds es dirigiran al Molt Honorable Sr. President
del Parlament de les Illes Balears, C) Palau Reial, núm. 16, de
Palma, i s'hauran de presentar en el Registre General del
Parlament en dies i hores hàbils, en un termini que finalitzarà als
vint dies naturals comptadors des del de la publicació de la
present convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.

3.3 Les acreditacions dels mèrits alAlegats hauran d'incorporar-
se a la instància que es presenti en el Registre General del
Parlament, dins el termini establert a l'apartat anterior.
 
3.4. A la instància, s'hi haurà d'adjuntar el rebut acreditatiu
d'haver abonat la quantitat de tres mil pessetes, pel concepte de
drets d'examen, a la Caixa de Balears, Sa Nostra (codi entitat
2051), agència núm. 0099, dígit de control 85, compte corrent
núm. 0077889873 (2051-0099-85-0077889873).

Base quarta. Admissió de candidats:

4.1. Acabat el termini de presentació d'instàncies, el president
del Parlament aprovarà la llista provisional d'admesos i
exclosos, la qual es farà pública en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears  i en el tauler d'anuncis de la
institució.

4.2. Els interessats podran interposar, en el termini de tres dies
comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la
llista en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, les
reclamacions que considerin oportunes contra la llista
provisional esmentada.

4.3. Les reclamacions que presentin els interessats seran
resoltes per la Mesa del Parlament.

4.4. Transcorregut el termini per a les reclamacions i, si n'és el
cas, un cop resoltes aquestes, el president del Parlament
aprovarà la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es
publicarà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i a l'esmentat tauler d'anuncis de la institució.

Base cinquena. Composició, constitució i actuació del Tribunal
Qualificador.

5.1. El Tribunal que ha de jutjar el concurs-oposició serà
integrat pels següents membres:

President:
El Molt  Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears o
el membre de la Mesa en qui delegui.

Vocals:
Titular: el vicepresident primer de la Mesa del Parlament de les
Illes Balears. Suplent: la vicepresidenta segona de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears.
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Titular: el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de
les Illes Balears. Suplent: un/a professor/a titular de Dret
Constitucional de la mateixa universitat.

Titular: el lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: l'interventor del Parlament de les Illes Balears.

Titular: un representant del personal designat per la Junta de
Personal del Parlament de les Illes Balears. 
Suplent: un altre representant del personal designat per la Junta
de Personal del Parlament de les Illes Balears.

Secretari: un lletrat del Parlament de les Illes Balears. 
Suplent: la cap dels Serveis Administratius del Parlament de les
Illes Balears.

5.2. Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir,
i notificar-ho al president del Parlament de les Illes Balears,
quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 28 de la
Llei de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

5.3. El Tribunal qualificador haurà de constituir-se amb la
presència de la majoria absoluta dels seus membres, i hi serà
necessària la del president i la del secretari o qui els
substitueixi, respectivament. Les seves resolucions s'adoptaran
per majoria de vots.

5.4. Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se en la
interpretació i l'aplicació de les bases de la present
convocatòria, així com en el que ha de fer-se en els casos no
prevists, seran resolts pel Tribunal.

5.5. El Tribunal qualificador podrà disposar la incorporació als
seus treballs d'assessors  especialistes per a aquelles proves en
què resulti necessari de fer-ho. Els assessors es limitaran a
prestar la seva colAlaboració al Tribunal i hi tendran veu, però
no vot.

Base sisena. Començament, desenvolupament i qualificació del
concurs-oposició.

6.1. Fase del concurs: la qualificació dels mèrits alAlegats es farà
un cop realitzat l'exercici escrit. La puntuació màxima global de
la fase de concurs és de 45% i s'hi procedirà a la valoració dels
mèrits de l'aspirant segons el barem següent:

1) Qualificació amb mitjana de notable en els estudis
de llicenciatura en dret: 0'5 punts.

2) Qualificació amb mitjana d'excelAlent en els
esmentats estudis: 1 punt.

3) Qualificació de matrícula d'honor en la majoria de les
assignatures corresponents als referits estudis: 1'5 punts.

Les puntuacions a què fan referència els tres punts
anteriors no són acumulables.

4) Premi extraordinari de llicenciatura: 1 punt.

5) Títol de doctor/a en dret: 2 punts.

6) Altres titulacions acadèmiques a nivell de
llicenciatura, equivalent o superior: 1 punt.

7) Exercici professional de l'advocacia: es valorarà amb
1 punt  el mínim de 5 anys d'exercici professional, i amb 0'75
punts cada grup de dos anys complerts posteriors, fins a un
màxim de 3,75. A més a més, el Tribunal podrà augmentar
aquesta puntuació fins a 1 punt  més si el candidat demostra
experiència en Dret Constitucional i/o en Dret Administratiu.
(Màxim: 4,75 punts)

8) Experiència professional al servei de les Corts
Generals o assemblees legislatives de les comunitats
autònomes en el Grup A: per cada any o fracció superior a sis
mesos, 1 punt, fins a un màxim de 3 punts

9) Experiència professional al servei d'òrgans o
administracions públiques en el Grup A: per cada any o fracció
superior a sis mesos, 0'5 punts, fins a un màxim de 2 punts. El
Tribunal podrà augmentar aquesta puntuació fins a 1 punt  més
si el candidat demostra que el treball realitzat té una naturalesa
jurídica, especialment si està relacionada amb el Dret
Constitucional i/o el Dret Administratiu. (Màxim 3 punts)
 

10) Publicacions, ponències, comunicacions i similars
presentades a congressos o conferències, relacionades amb la
matèria: fins a 1 punt.

11) Idiomes estrangers: 0'5 punts per cada un, fins a un
màxim d'1'5.

12) Altres mèrits: Fins 0'5 punts.

La justificació dels mèrits recollits en aquest barem es
realitzarà mitjançant qualsevol tipus de prova admesa en Dret
i, en particular:

a) Per qualificacions, títols acadèmics o diplomes,
certificació expedida per cada institució.

b) Per serveis a les Corts Generals, assemblees
legislatives de les comunitats autònomes, òrgans o
administracions públiques, certificat expedit per cada institució.

c) Per publicacions, ponències, comunicacions o
similars, un exemplar, suficientment acreditat, de cadascuna
d'aquestes.

d) Per tots els idiomes, certificat de centre docent
autoritzat. 

e) L'exercici professional de l'advocacia, per certificat
colAlegial i qualsevol document de caràcter oficial que acrediti
l'exercici especialitzat en les matèries especialment valorades.

6.2. Fase de l'oposició. Aquesta consistirà en tres exercicis, un
exercici de català,  un exercici escrit  i un exercici pràctic.

6.2.1. Exercici de català, tret que l'aspirant acrediti estar
en possessió del certificat B de coneixement del català expedit
per la Junta Avaluadora o per l'IBAP. Aquest exercici haurà de
realitzar-se un cop transcorregut el termini mínim de quaranta
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dies naturals comptats a partir del de la publicació d'aquestes
bases en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. El
Tribunal en fixarà el dia i l'hora i es publicaran en el Butlletí
Oficial del Parlament i en el tauler d'anuncis de la seu de la
cambra amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

6.2.2. L'exercici de català, que és eliminatori, es valorarà
amb un apte o no apte.

6.2.3. L'exercici escrit de l'oposició es realitzarà
transcorregut el termini mínim de dos dies hàbils des del de la
realització del de català. El tribunal en fixarà el dia i l'hora, i es
faran públics en el tauler d'anuncis de la institució, amb una
antelació mínima de quaranta-vuit hores.

6.2.4. Els temaris de la fase de l'oposició són els que
figuren els annexos II i III.

6.2.5. La prova de l'exercici teòric de l'oposició
consistirà a contestar per escrit, durant un temps màxim de tres
hores, dos temes, cadascun dels quals es trauran per sort dels
temaris inclosos en els annexos II i III. 

6.2.6. L'exercici de temari serà eliminatori. Els membres
del Tribunal, prèvia la deliberació corresponent, expressaran el
seu criteri respecte de l'aprovació o desaprovació de l'aspirant
mitjançant la puntuació de 0 a 30 punts. A continuació, es farà
la mitjana aritmètica de les puntuacions, la qual es fixarà com a
qualificació de l'aspirant en l'exercici de què es tracti. Per
aprovar l'exercici serà necessari que l'aspirant obtengui 15
punts com a mínim.

6.2.7. L'exercici de caràcter pràctic consistirà en la
redacció, durant un temps màxim de dues hores i mitja, d'un
dictamen sobre l'ordenament jurídic aplicable a un cas pràctic
que afecti el Parlament de les Illes Balears proposat  pel
Tribunal i, si n'era el cas, a la determinació de la solució o
solucions que s'hi puguin donar.

6.2.8. L'exercici del cas pràctic serà eliminatori. Els
membres del tribunal, prèvia la deliberació corresponent,
expressaran el seu criteri respecte de l'aprovació o
desaprovació de l'aspirant mitjançant la puntuació de 0 a 25
punts. A continuació, es farà la mitjana aritmètica de les
puntuacions, que es fixarà com a qualificació de l'aspirant en
l'exercici de què es tracti. Per aprovar l'exercici serà necessari
que l'aspirant obtengui 12'5 punts com a mínim. Per a l'exercici
pràctic, els aspirants podran utilitzar els textos legals que els
facilitarà el Tribunal.

6.3. Després de cadascun dels exercicis de la fase d'oposició, es
farà públic en el tauler d'anuncis del Parlament de les Illes
Balears la llista d'opositors i les qualificacions obtingudes per
cada un d'ells.

Base setena. Proposta del Tribunal Qualificador.

Valorats els mèrits un cop realitzat l'exercici escrit a què
fa referència la base 6.2.3 i qualificades les proves de la fase
d'exercicis, el tribunal confeccionarà una llista d'aprovats,
ordenats de menor a major puntuació. En el cas de que en
confeccionar la llista es produïssin empats en el total de les

puntuacions, els empats es resoldran a favor del/de la
candidat/a que hagués obtingut major puntuació en la fase
d'exercicis, i en cas de persistir l'empat, a favor de qui l'hagi
obtinguda major en l'exercici pràctic. 

Base vuitena. Presentació de documents.

8.1. L'aspirant aprovat/ada amb dret a plaça presentarà en el
Registre General del Parlament de les Illes Balears, dins del
termini de cinc dies, a partir de la publicació de la proposta de
nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, els documents següents:

a) Certificat de l'acta de naixement, expedida pel
Registre Civil o fotocòpia compulsada del document nacional
d'identitat.

b) Declaració jurada de no haver estat expulsat de cap
càrrec de l'Estat, comunitat autònoma, província o municipi, ni
trobar-se inhabilitat ni suspès per a l'exercici de les funcions
públiques.

c) Còpia autenticada o fotocòpia (que haurà de
presentar-se juntament amb l'original per compulsar-la) del títol
exigit o certificació acadèmica dels estudis realitzats o
justificant de haver-ne abonat els drets d'expedició.

d) Certificació acreditativa de no patir malaltia o
defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions
a exercir, expedit pel facultatiu corresponent.

8.2. Qui tengués la condició de funcionari/ària públic/a, serà
exempt de justificar documentalment les condicions i requisits
ja demostrats per a obtenir el seu anterior nomenament, al qual
fa referència l'apartat 1 d'aquesta base. I haurà de presentar
certificació del ministeri, corporació local o organisme públic
del qual depengui que acrediti la seva condició.

8.3. Qui dins el termini fixat, i no per causa de força major, no
p resentàs la documentació solAlicitada, no podrà ser nomenat
Lletrat interí del Parlament de les Illes Balears, sense perjudici
de la responsabilitat en la que hagi pogut incórrer per falsedat
en la solAlicitud inicial.

En aquest cas, es podrà formular proposta de
nomenament a favor de qui en la relació a què es refereix la base
setena d'aquesta convocatòria hagi obtingut la següent major
puntuació.

Base novena. Nomenament de personal interí i presa de
possessió.

9.1. La Mesa del Parlament de les Illes Balears nomenarà lletrat
del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter d'interí, l'aspirant
que, figurant en la proposta de nomenament del Tribunal
Qualificador, hagi presentat  la documentació a què es refereix
la base vuitena.

9.2. El nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
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9.3. Dins del termini de sis dies a partir de la publicació del
nomenament, l'aspirant haurà de prendre possessió del seu
càrrec.

9.4. S'entendrà que renuncia als drets derivats de les actuacions
del concurs-oposició l'aspirant que no prengui possessió en el
termini assenyalat, i es cobrirà la plaça, en aquest cas, amb el/la
candidat/a que ocupi el següent lloc de la relació proposada pel
tribunal en la base setena.

Base desena. Norma final.

Contra la present convocatòria, les seves bases i els
actes d'aplicació d'aquesta, s'hi podrà interposar recurs
contenciosoadministratiu davant la sala corresponent del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de
dos mesos, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

ANNEX I

MODEL D'INSTÀNCIA

El Sr./la Sra. ......(nom i llinatges) de.....anys d'edat, amb
DNI núm. ....., amb domicili, a efectes de notificació, en el
carrer...... de ….., amb telèfon núm. ……

EXPOSA

1r. Que s'ha assabentat de l'acord de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears de dia   de        del 2000, pel qual
es convoca concurs-oposició per proveir una plaça, amb
caràcter d'interinitat, de lletrat/ada (convocatòria publicada en
el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears número...., de
data....) i desitja prendre-hi part.

2n. Que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits
en la base segona de la convocatòria, en el moment en què
finalitzi el termini per a la presentació de solAlicituds.

3r. Que adjunta relació de mèrits i acreditació d'aquests
per tal que siguin valorats a la fase de concurs.

4t. Que adjunta rebut acreditatiu d'haver abonat la
quantitat de tres mil pessetes en concepte de drets d'examen.

En virtut del que s'exposa, 

SOLALICITA d'ésser admès a l'esmentat concurs-
oposició per proveir, amb caràcter d'interinitat, la plaça de
lletrat/ada del Parlament de les Illes Balears.

Palma,......de......del 2000.

Molt Hble. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.

ANNEX II

1.- El procés d'elaboració de la Constitució Espanyola del 1978.
La Reforma de la Constitució Espanyola.

2.- Drets fonamentals i llibertats públiques.

3.- La Corona. Successió, regència i tutela. Funcions del Rei.

4.- Les Corts Generals, potestat legislativa i de control.

5.- El Congrés i el Senat. Inviolabilitat i immunitat.

6.- Elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Delegació
legislativa i autoritzacions de refosa de textos legals. Decrets
legislatius. Decrets-llei.

7.- Iniciativa legislativa. Iniciativa de les comunitats autònomes.
Iniciativa legislativa popular. Referèndum.

8.- El Govern. Composició, estructura i funcions. El president
del Govern.

9.- Investidura. Moció de censura. Qüestió de confiança.

10.- El poder judicial. Consell general del poder judicial.

11.- El Tribunal constitucional. Recurs d'inconstitucionalitat.

12.- Qüestions d'inconstitucionalitat. El recurs d'empara.

13.- L'organització territorial de l'Estat. L'administració local.

14.- Les comunitats autònomes. Estatuts i la seva reforma.
Competències.

15.- Sistema Electoral. Eleccions al Congrés i al Senat. Eleccions
al Parlament de les Illes Balears.

16.- Estatut  d'autonomia de les Illes Balears. Els poders de la
comunitat autònoma: Parlament, Consell de Govern i President.

17.- El Parlament de les Illes Balears.

18.- El president del Govern de les Illes Balears. Funcions.
Representativitat. Elecció. Moció de censura i qüestió de
confiança.

19.- El Govern. Composició i funcions.

20.- Els consells insulars.

21.- Les competències de les Illes Balears en l'Estatut
d'autonomia per a les Illes Balears. La Reforma de l'esmentat
Estatut.

ANNEX III

1.- El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Elaboració.
Reforma i interpretació.

2.- Constitució del Parlament de les Illes Balears. L'estatut dels
diputats. Drets, prerrogatives i deures.

3.- Grups parlamentaris. Constitució i organització.

4.-La Mesa del Parlament de les Illes Balears. Elecció. Funcions.

5.- La Junta de Portaveus.
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6.- Les comissions: constitució i funcions. Comissions
permanents. Comissions no permanents. Comissions
d'investigació.

7.- El Ple del Parlament de les Illes Balears i la Diputació
Permanent. Ordres del dia.

8.-Sessions. Períodes de sessions. Sessions extraordinàries.

9.- Els debats. Ús de la paraula. AlAlusions. Cridades a la
qüestió i a l'ordre. Disciplina parlamentària.

10.- Les votacions. Quòrum. Formes.

11.- Terminis. Presentació de documents. Declaració d'urgència.

12.- Publicacions del Parlament de les Illes Balears. Publicitat
dels treballs.

13.- Procediment legislatiu comú. Projectes de Llei. Esmenes.
Debat de totalitat. Deliberació en comissió i en Ple.

14 .- Proposicions de llei. Presa en consideració. Retirada de
projectes i proposicions de llei.

15.- Procediments especials. Projectes de llei de pressuposts.
Iniciativa legislativa popular. Tramitació directa i en lectura
única.

16.- La reforma del Reglament.

17.- Investidura. Qüestió de confiança i moció de censura.

18.- Funció de control. InterpelAlacions i preguntes.

19.-Proposicions no de llei. Mocions.

20. Comunicacions, programes i plans. Sessions informatives
del Govern.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a creació d'una borsa de treball.

La Mesa del Parlament, en sessió de dia 18 d'abril del
2000, acordà:

1. Crear una Borsa de Treball, integrada inicialment, i en els
primers llocs (per ordre de major a menor puntuació obtinguda),
pels dos aspirants a la plaça de lletrat la convocatòria de la qual
es publicà en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears núm. 31 de dia 4 de febrer del 2000 que en resultaren
aprovats sense plaça:
Núm. 1.- Sr. Miquel Monserrat Bibiloni.
Núm. 2.- Sra. Beatriz Martínez Bosch.

2. A aquesta borsa de treball hi quedaran incorporats, amb
números successius a partir del 3, aquells aspirants a la plaça
de lletrat la convocatòria de la qual es publica en el Butlletí

Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 50, de 9 de juny
del 2000, que en resultin igualment aprovats i sense plaça.  
3. La Mesa utilitzarà d'aquesta borsa de treball quan les
circumstàncies requereixin de cobrir interinament una plaça de
lletrat o de categoria similar, per a la qual cosa l'oferirà per
estricte ordre de prelació numèrica, i successivament en cas de
renúncia, a les persones que en formin part.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a resolució de la Presidència sobre les

compareixences davant les comissions no permanents
d'investigació.

Conformement amb el que es preveu a l'article 31.2
del Reglament de la Cambra i amb el parer favorable de la
Mesa del Parlament, en reunió de dia 31 de maig, i de la
Junta de Portaveus, en reunió de dia 7 de juny del 2000,
aquesta presidència dicta la resolució següent:

Resolució de la Presidència sobre les compareixences
davant les comissions no permanents d'investigació

El Codi Penal, aprovat per Llei orgànica 10/1995, de 23
de novembre, a l'apartat 1 del seu article 502, estableix que:

“Els que havent estat requerits en forma legal i sota
advertència deixin de comparèixer davant una comissió
d'investigació d'una assemblea legislativa d'una comunitat
autònoma seran castigats com a reus del delicte de
desobediència. Si el reu fos una autoritat o un funcionari
públic, se li imposarà, a més, la pena de suspensió d'ocupació
o càrrec públic per un temps de sis mesos a dos anys”. 

L'apartat 3 de l'article 502 abans esmentat, disposa:

“El qui convocat davant una comissió parlamentària
d'investigació falti a la veritat en el seu testimoniatge serà
castigat amb la pena de presó d'un any o multa de sis a dotze
mesos”.

En conseqüència, atesa la tipificació com a delicte de
desobediència que estableix el Codi Penal i la manca de previsió
del Reglament del Parlament, s'ha de fixar el procediment al qual
s'hauran d'ajustar en el futur els requeriments acordats per les
comissions especials d'investigació que es constitueixin a la
cambra, de forma que tant aquest requeriment com la pròpia
compareixença es realitzin amb respecte als drets
constitucionals.

Per això, aquesta Presidència, en ús de les atribucions
que li confereix l'article 31.2 del Reglament de la Cambra, dicta
la següent
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RESOLUCIÓ:

1. La Mesa del Parlament haurà de vetllar perquè dins les
comissions d'investigació quedin salvaguardats el secret
professional, el respecte a la intimitat i a l'honor de les
persones, la clàusula de consciència i la resta de drets
constitucionals.

2. El requeriment per comparèixer, de conformitat amb l'establert
a l'article 51 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, es
formularà mitjançant citació fefaent del Molt Honorable
President del Parlament en la qual farà constar:

a) La data de l'acord i la comissió d'investigació davant
la qual ha de comparèixer.

b) El nom i els llinatges de la persona requerida, així com
el seu domicili.

c) El lloc, el dia i l'hora de compareixença, així com
l'advertiment exprés i les responsabilitats en què
pogués incórrer en el cas d'incompareixença.

d) Els extrems sobre els quals ha d'informar la persona
requerida.

e) La referència expressa als drets reconeguts al
compareixent.

6. La citació haurà de realitzar-se amb quinze dies d'antelació
respecte de la data de la compareixença. En cas d'urgència la
comissió podrà acordar que el termini sigui menor, el qual, en
cap cas, no serà inferior a tres dies.

7. El requeriment de les persones jurídiques s'entendrà dirigit
als seus representants legals que podran comparèixer
acompanyats per aquelles persones que designi l'òrgan
d'administració corresponent.

8. Quan el requerit tingués la condició de funcionari públic o
personal al servei de les administracions públiques, als sols
efectes de coneixement, s'enviarà còpia de la citació al seu
superior jeràrquic.

9. La persona requerida podrà comparèixer acompanyada de qui
designi per assistir-la.

10. Les despeses que, com a conseqüència del requeriment, es
derivin pels obligats a comparèixer els seran abonades, una
vegada justificades com cal, amb càrrec al pressupost del
Parlament de les Illes Balears.

11. En tot  el no previst a la resolució present, serà d'aplicació,
amb caràcter supletori, l'establert a la Llei orgànica 51/1984, de
24 de maig, de compareixença davant les comissions
d'investigació del Congrés i del Senat.

A la seu del Parlament, a 7 de juny del 2000.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 49.

- Pàg. 1090 i 1095, apartat D).
On diu: RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, ...
Ha de dir: RGE núm. 2408/00, de l'Hble. Sr. Diputat  Cristòfol
Huguet i Sintes, ...
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