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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 30 de maig del
2000, procedí a debatre el text de la Moció RGE núm.
2274/00, relativa a perspectives d'una política exterior
balear en relació amb el futur desenvolupament de la
insularitat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
" 1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la

Comunitat Autònoma a continuar fent feina en la mateixa línia
duta a terme fins a aquesta legislatura en la defensa dels
interessos de les Illes Balears en el marc de la Unió Europea.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a continuar els treballs recentment
realitzats en el marc de la Comissió de les Illes de la CRPM, així
con dins l’acord IMEDOC, donat suport  a una nova concepció
de la política de cohesió econòmica i social de la Unió Europea.
En aquest sentit  ratifica la necessitat que la Comissió Europea
modifiqui els paràmetres de definició de l’esmentada política,
exclusivament fonamentada en la falAlàcia de la qüestió de la
renda per habitant, donant pas a un nou concepte de la cohesió
que prengui en compte els aspectes del desenvolupament
equilibrat i sostenible, l’equilibri sectorial, el medi ambient i el
territori.

3.- El Parlament insta el Govern de la Comunitat Autònoma
a traslladar a tots els fòrums en què participi, i sobretot davant
les institucions comunitàries, la necessitat que una reforma
radical de la política de cohesió s’imposi dins la Unió Europea.
Aquesta reforma hauria de tenir com a elements de referència el
nivell real de competitivitat dels territoris insulars i els seus
problemes estructurals i hauria de desembocar en una acció
permanent de diferenciació positiva envers les illes que
permetés modular els elements medulAlars de la política
comunitària.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a continuar la tasca desenvolupada
davant la Unió Europea per tal que en els diversos programes
i projectes generals que afecten les Illes Balears en els quals
aquesta participi, es prengui en consideració la realitat insular
com a element de diferenciació. En especial, instam a presentar
projectes de desenvolupament sostenible dins el marc de les
xarxes transeuropees de transport, energia i telecomunicacions
del programa Interreg 3 de la Unió Europea.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a aprofundir en l’abast jurídic de l’article
158 del tractat, i si s’escau i d’acord amb la resta
d’administracions insulars, a interpelAlar sobre aquesta qüestió

al tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el marc dels
procediments disponibles. Igualment s’insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a estudiar, especialment amb el suport de
la resta de regions insulars, les vies d’aplicació de la Declaració
número 30 annexa al Tractat, prenent en compte l’anomenat
informe Viola, així com altres estudis que es puguin anar
realitzant i coneixent.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a establir vies de coordinació estables
amb l’intergrup de les illes al Parlament Europeu, així com la
seva comissió de política regional.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a fomentar la participació i a cooperar
amb les xarxes civils euromediterrànies a través de les ja
existents: universitat, cambres de comerç i periodistes."

A la seu del Parlament, 5 de juny del 2000.
El secretari:
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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2411/00,
de l'Hble. Sra. Diputada  Aina Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de concurs de
publicitat per un import de 125 milions.(BOPIB 49 de 2 de
juny del 2000).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2413/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Ferran Piña i Saiz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a "dèficit democràtic" dels
membres del Grup Parlamentari Popular.(BOPIB 49 de 2 de
juny del 2000).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2415/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abocaments d'aigües fecals
a la platja de Portals Nous.(BOPIB 49 de 2 de juny del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2416/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ilAlegalitat de la targeta
ciutadana.(BOPIB 49 de 2 de juny del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

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

Ordre de Publicació

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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2412/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a respostes del Govern a
preguntes i solAlicituds de documentació.(BOPIB 49 de 2 de
juny del 2000).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2414/00,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta complementària
a l'illa de Menorca.(BOPIB 49 de 2 de juny del 2000).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2252/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
informe sobre parelles de fet. (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 de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2410/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalitat del concurs d'idees
del Port de Ciutadella.(BOPIB 49 de 2 de juny 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 12 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2409/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a coordinació de projecte i
polítiques entre el Govern i els consells insulars.(BOPIB 49 de
2 de juny del 2000).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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

30 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 2405/00,
de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a memòria realitzada pel Sr.
Bartomeu Vicens.(BOPIB 49 de 2 de juny 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 12 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

30 de maig del 2000, rebutjà la Moció RGE núm. 2273/00, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
compensació per les pèrdues ocasionades a les explotacions
agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del passat 26
de març. (BOPIB núm. 48 de 26 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 12 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a alteració de l'ordre del dia de la sessió del Ple

del Parlament de 30 de maig del 2000.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig del 2000, s'aprova l'alteració de l'ordre del
dia, en el sentit de debatre la Moció RGE núm. 2274/00 abans
que la Moció RGE núm. 2273/00, ambdues publicades en
aquest BOPIB.

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

Ordre de Publicació

B)
Relativa a ajornament de les Preguntes RGE núm. 2406/00

i 2408/00.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig del 2000, quedaren ajornades les preguntes de
referència, del diputat Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a actuacions
demostratives de reconversió territorial i a conv eni com a
element per substituir el desenvolupament reglamentari d'una
llei, a petició del Govern de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació

C)
Relativa a debat de la Comunicació del Govern RGE núm.

2038/00.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 30 de maig del 2000, tengué lloc el debat sobre la
comunicació del Govern de referència, relativa a la diferència
dels costs dels combustibles agrícoles i pesquers a les Balears
i a la resta de l'Estat espanyol.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les ILles
Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2000, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1658/00,
relativa al deute extern del tercer món, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport

a la campanya que han promogut Càritas, Confer, Justícia i Pau
i Mans Unides, per la condonació del deute extern dels països
més desfavorits.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a la condonació total del deute extern de caràcter públic per als
països pobres altament endeutats (PPAE), així com la reducció
parcial i progressiva de deute de la resta de països que es
troben en vies de desenvolupament. Així mateix, que aquesta
condonació es faci a canvi de projectes de cooperació que
beneficiïn la població afectada.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
que assumeixi un paper més actiu a favor dels països pobres i
endeutats en els fòrums multilaterals (FMI, BM, Club de París)."

Seu del Parlament, a 6 de juny del 2000.
El secretari:
Miquel Gascón i Mir.
El president:
Josep Portella i Coll.

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les ILles
Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2000, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2419/00,
relativa a la defensa de les comunitats maputxes, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. SolAlicitar una entrevista oficial amb la Comissió de Drets

Humans del Parlament Europeu, amb el desplaçament a aquest
de dos representants de la referida comissió, per exposar la
problemàtica de les comunitats maputxes afectades pel
desenvolupament del projecte de Ralco i d'altres, i per promoure
iniciatives en defensa dels drets d'aquestes comunitats
indígenes i de la sostenibilitat del planeta.

2. SolAlicitar una entrevista oficial amb representants de tots
els grups polítics del Congrés dels Diputats, amb el
desplaçament a aquest de dos representants de la referida
comissió, per exposar la problemàtica de les comunitats
maputxes afectades pel desenvolupament del projecte Ralco i
d'altres, en el qual intervé una empresa espanyola, i per intentar
promoure iniciatives davant el Govern espanyol en defensa
dels drets humans i de la sostenibilitat del planeta.

3. SolAlicitar una entrevista oficial amb els minist res
d'Indústria i d'Assumptes Exteriors del Govern espanyol, per
donar-los a conèixer la proposició no de llei aprovada pel
Parlament balear el passat 11 d'abril i conèixer les iniciatives
que, des d'aquests ministeris, s'han adoptat davant la
problemàtica descrita."

Seu del Parlament, a 6 de juny del 2000.
El secretari:
Miquel Gascón i Mir.
El president:
Josep Portella i Coll.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2000,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1805/00 i
1806/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a la construcció d'un
centre d'educació infantil i de primària a la barriada de Sant
Agustí (Palma). (BOPIB núm. 44 de 28 d'abril del 2000).

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

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

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 de juny del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1685/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
integració de competències que restin al Govern a la
Conselleria de Treball i Benestar Social. (BOPIB núm. 43 de
14 d'abril del 2000).
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Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de
Benestar Social.

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

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 1 de juny del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1686/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
traspàs de competències als consells insulars en matèria de
Benestar Social. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de
Benestar Social.

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

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern i

Conseller d'Economia, Comerç i Indústria, davant la
Comissió d'Economia, sobre el programa de suport
permanent per a la presència a Fires de les empreses que
vulguin exportar arreu del món, pel que fa referència als
subsectors del calçat, de la bijuteria i agroalimentari (RGE
núm. 754/00).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de maig del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern i
Conseller d'Economia, Comerç i Indústria que informà sobre
el tema de referència.

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

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,  davant

la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el
catàleg dels llocs de feina (RGE núm. 2028/00).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig del
2000, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior que informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre l'opinió del Govern respecte de l'informe "Universitat
2000" (RGE núm. 2029/00).

A la Comissió de Cultura i Educació del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2000, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura que informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern i

Conseller d'Economia, Comerç i Indústria, davant la
Comissió d'Economia, sobre el Pla de reconversió regional i
el Programa operatiu que ha confeccionat la Direcció
General d'Economia (RGE núm. 1914/00).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 de juny del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern i
Conseller d'Economia, Comerç i Indústria que informà sobre
el tema de referència.

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

Ordre de Publicació

E)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
política general del Govern en relació amb la igualtat
d'oportunitats i accions previstes per promoure la
incorporació de la dona al mercat de treball (RGE núm.
1804/00).
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A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 de juny del 2000, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social que informà sobre el tema de referència.

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

Ordre de Publicació

F)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
el control de les emissions de partícules a l'atmosfera en els
centres de producció més importants: Es Murterar, Fàbrica
Cimentera i Son Reus (RGE núm. 2026/00).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 de juny del 2000, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Consellera de Medi Ambient que
informà sobre el tema de referència.

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

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a elecció del càrrec de secretari de la Mesa de la

Comissió de Drets Humans.

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2000, procedí a
l'elecció de secretari de la mesa. En resultà elegit per 9 vots
a favor i 7 vots en blanc el diputat Hble. Sr. Miquel Gascon i
Mir.

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

Ordre de Publicació

B)
Relativa a decisió sobre la compareixença solAlicitada per

tots els grups parlamentaris del Sr. Jaume Mas, delegat
diocesà de missions, per parlar sobre la problemàtica dels
grans llacs africans.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2000, s'aprovà per

unanimitat la compareixença solAlicitada per tots els grups
parlamentaris del Sr. Jaume Mas, delegat diocesà de
missions, per parlar sobre la problemàtica dels grans llacs
africans.

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

Ordre de Publicació

C)
Relativa a aprovació del calendari i pla de treball de la

ponència sobre maltractaments i violència contra les dones.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2000, s'acordà, a la
vista del calendari i el pla de treball de la ponència de
referència, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, de
realitzar totes les compareixences que assenyala el dit pla de
treball.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2657/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a beneficis fiscals en l'àmbit de les Illes Balears. (Mesa de 14
de juny del 2000).

RGE núm. 2658/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a tractament fiscal més favorable. (Mesa de 14 de juny del
2000).

RGE núm. 2659/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a lliurament de béns d'interès cultural o catalogats. (Mesa de
14 de juny del 2000).

RGE núm. 2660/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a projectes educatius. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2661/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a iniciatives del Govern. (Mesa de 14 de juny del 2000).
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RGE núm. 2662/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a convenis establerts pel Govern de les Illes Balears. (Mesa de
14 de juny del 2000).

RGE núm. 2663/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a difusió exterior del patrimoni. (Mesa de 14 de juny del
2000).

RGE núm. 2664/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a promoció d'intercanvis culturals. (Mesa de 14 de juny del
2000).

RGE núm. 2665/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a conveni de
la Conselleria de Benestar Social amb els ajuntaments de
Menorca. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2666/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a conveni de
la Conselleria de Benestar Social amb els ajuntaments
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2667/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a conveni de
la Conselleria de Benestar Social amb els ajuntaments de
Mallorca. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2668/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a conveni de
la Conselleria de Benestar Social amb el Consell Insular de
Menorca. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2669/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a persones
amb discapacitat que reben atenció directa per part del
Govern de les Illes Balears. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2670/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a conveni de
la Conselleria de Benestar Social amb el Consell Insular de
Mallorca. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2671/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a conveni de
la Conselleria de Benestar Social amb el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2672/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a activitats
per a discapacitats físics, psíquics o sensorials en edat adulta.
(Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2673/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus M a r í  i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a activitats
escolars per a discapacitats físics, psíquics o sensorials.
(Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2674/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a activitats

extraescolars per a discapacitats físics, psíquics o sensorials.
(Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2675/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ajudes
rebudes per cadascuna de les associacions de discapacitats
físics, psíquics o sensorials de Menorca. (Mesa de 14 de juny
del 2000).

RGE núm. 2676/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ajudes
rebudes per cadascuna de les associacions de discapacitats
físics, psíquics o sensorials d'Eivissa i Formentera. (Mesa de
14 de juny del 2000).

RGE núm. 2677/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a ajudes
rebudes per cadascuna de les associacions de discapacitats
físics, psíquics o sensorials de Mallorca. (Mesa de 14 de juny
del 2000).

Palma, a 14 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.

Quants de propietaris o titulars de béns d'interès cultural o
catalogats gaudeixen actualment de beneficis fiscals en l'àmbit
de les Illes Balears? Especificau-ho per illes.

Palma, a 2 de juny del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 ha emprès el Govern de les Illes Balears
per donar compliment al que estipula l'article 86.3 de la Llei
12/98, de 21 de desembre del 1998, del patrimoni històric de les
Illes Balears, en el sentit  de promoure una política destinada a
entitats locals perquè atorguin un tractament fiscal més
favorable als propietaris de béns immobles d'interès cultural o
catalogats?

Palma, a 2 de juny del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins béns d'interès cultural o catalogats s'han lliurat en
propietat  al Govern de les Illes Balears o a d'altres
administracions públiques competents en pagament de deutes?
Especificau-los per illa i municipi i data de lliurament.

Palma, a 2 de juny 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.

Quins projectes educatius d'investigació i desenvolupament
per a la conservació i el manteniment del patrimoni històric de
les Illes Balears ha promogut des de juliol del 1999 el Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny 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
sotas ignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines iniciatives ha emprès el Govern de les Illes Balears
per promoure el  desenvolupament d 'ensenyaments
especialitzats en la conservació i el manteniment del patrimoni
històric des de juliol del 1999?

Palma, a 2 de juny 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.

Quins convenis ha establert el Govern de les Illes Balears
amb entitats privades i públiques i centres de formació
especialitzats per tal de promoure el desenvolupament
d'ensenyaments especialitzats en la conservació i el
manteniment del patrimoni històric? Especificau-ne l'entitat i/o
els centres de formació.

Palma, a 2 de juny 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.

Quines iniciatives ha emprès el Govern de les Illes Balears
per tal de promoure la difusió exterior del patrimoni històric de
les Illes Balears?

Palma, a 2 de juny 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.

Quines iniciatives ha emprès el Govern de les Illes Balears
per tal de promoure els intercanvis culturals entre les Illes
Balears?

Palma, a 2 de juny 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 Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Benestar Social durant l'any 2000
algun conveni amb els diferents ajuntaments de Menorca per
a l'atenció de discapacitats físics, psíquics o sensorials? Per
quin import? Quantes persones se'n beneficiaran?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.
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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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Benestar Social durant l'any 2000
algun conveni amb els diferents ajuntaments d'Eivissa i
Formentera per a l'atenció de discapacitats físics, psíquics o
sensorials? Per quin import? Quantes persones se'n
beneficiaran?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Benestar Social durant l'any 2000
algun conveni amb els diferents ajuntaments de Mallorca per a
l'atenció de discapacitats físics, psíquics o sensorials? Per quin
import? Quantes persones se'n beneficiaran?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Benestar Social durant l'any 2000
algun conveni amb el Consell Insular de Menorca per a l'atenció
de discapacitats físics, psíquics o sensorials? Per quin import?
Quantes persones se'n beneficiaran?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones discapacitades físiques, psíquiques o
sensorials reben atenció directa per part  del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Benestar Social durant l'any 2000
algun conveni amb el Consell Insular de Mallorca per a l'atenció
de discapacitats físics, psíquics o sensorials? Per quin import?
Quantes persones se'n beneficiaran?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha signat la Conselleria de Benestar Social durant l'any 2000
algun conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per
a l'atenció de discapacitats físics, psíquics o sensorials? Per
quin import? Quantes persones se'n beneficiaran?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones es beneficien de les activitats de les
associacions de discapacitats físics, psíquics o sensorials que
tenen conveni amb la Conselleria de Benestar Social?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
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Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones es beneficien de les activitats escolars de
les associacions de discapacitats físics, psíquics o sensorials
que tenen conveni amb la Conselleria de Benestar Social?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones en edat escolar es beneficien de les
diferents activitats extraescolars de les associacions de
discapacitats físics, psíquics o sensorials que tenen conveni
amb la Conselleria de Benestar Social?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes han rebut cadascuna de les associacions de
discapacit ats físics, psíquics o sensorials de Menorca a través
de convenis signats amb la Conselleria de Benestar Social de
les Illes Balears, l'any 2000?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

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, la diputada

sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes han rebut cadascuna de les associacions de
discapacitats físics, psíquics o sensorials d'Eivissa i Formentera
a través de convenis signats amb la Conselleria de Benestar
Social de les Illes Balears, l'any 2000?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Benestar Social la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes han rebut cadascuna de les associacions de
discapacitats físics, psíquics o sensorials de Mallorca a través
de convenis signats amb la Conselleria de Benestar Social de
les Illes Balears, l'any 2000?

Palma, a 31 de maig del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2639/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dessaladores previstes a Palma, Calvià i Andratx. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14 de juny del
2000).

RGE núm. 2640/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de suport per als fruits secs. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2643/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'energia eòlica que pensa desenvolupar Gesa a Mallorca.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14
de juny del 2000).

RGE núm. 2645/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opció pel
gasoducte per al subministrament de gas natural a les Illes
Balears. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 14 de juny del 2000).
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RGE núm. 2646/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
projecte de subministrament de gas natural a les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14
de juny del 2000).

RGE núm. 2647/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
confidencialitat del borsí de Fires i Congressos. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14 de juny del
2000).

RGE núm. 2648/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres als instituts
de l'illa d'Eivissa. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2649/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessaments o trasllats de càrrecs intermedis a Gesma.
(Ratificació de l'admiss ió feta per la Presidència. Mesa de 14
de juny del 2000).

RGE núm. 2650/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
remodelació del GOvern de les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 14 de juny del
2000).

Palma, a 14 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 oral davant Ple.

Quan entraran en servei les dessaladores que són previstes
instalAlar als termes municipals de Palma, Calvià i Andratx?

Palma, a 7 de juny del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les mesures de suport  específiques per als fruits
secs establertes per la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears en el programa operatiu de
desenvolupament rural 2000-2006?

Palma, a 2 de juny del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.

Està d'acord la conselleria de medi ambient amb el projecte
d'energia eòlica que pensa desenvolupar Gesa a l'estació d'Es
Milà, a Menorca?

Palma, a 2 de maig del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Energia i Innovació
Tecnològica la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina autoritat de la Comissió de la Unió Europea ha
recomanat al Govern que opti pel gaseoducte per al
subministrament de gas natural a les Illes Balears?

Palma, a 6 de juny del 2000.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Energia i Innovació
Tecnològica la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina quantia maneja el Govern, a dia d'avui, de cost del
projecte de subministrament de gas natural a les Illes Balears
transportat  en vaixell, amb una planta de regasificació i dipòsits
a la costa de Llucmajor?

Palma, a 6 de juny del 2000.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de quan és confidencial la relació de persones que han
solAlicitat accedit al borsí de Fires i Congressos?

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

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

Quan pensa el Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears començar i acabar les obres dels nous instituts de Sant
Agustí des Vedrà i de Sant Llorenç de Balafia a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 7 de juny 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 a la consellera de Sanitat i Consum la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu han estat cessats o traslladats a la força
tants de càrrecs intermedis de Gesma en els darrers mesos?

Palma, a 6 de juny del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Constitueix la dimissió del Sr. Mayol i la seva substitució
pel Sr. Morro, al front de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, el
principi d'una remodelació més àmplia del Govern?

Palma, a 7 de juny del 2000.

El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2700/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a gestió dels fons europeus. (Mesa de
14 de juny del 2000).

Palma, a 14 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 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.

La Unió Europea té com a objectiu central, segons els seus
tractats, la cohesió econòmica i social. Per aconseguir-ho
disposa de dos instruments bàsics, els fons estructurals i els
fons de cohesió.

El nou reglament dels fons estructurals permet a l’article 9
que les autoritats de gestió siguin organismes públics estatals,
regionals o locals, “designats per l’estat membre”. Autoritat de
gestió significa gestionar l’aplicació del fons, és a dir, decidir
on, com i quan s’apliquen els fons estructurals rebuts des de
BrusselAles. Per tant, segons la normativa europea, les
comunitats autònomes poden gestionar aquests fons.

Tot i que fins ara el Govern de l’Estat no ha permès que
aquesta possibilitat es dugui a terme, en contra, per exemple,
del que ha fet Alemanya -on els länder podran decidir on, com
i quan apliquen els fons comunitaris d’acord amb les pròpies
necessitats- els avantatges per a les Illes Balear de dur una
gestió descentralitzada serien molt grans. Entre altres coses
seria possible una molt més eficaç defensa del reconeixement
del caràcter insular de la nostra comunitat.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
designar el Govern de les Illes Balears com a autoritat de gestió
dels fons estructurals de la Unió Europea.

Palma, a 9 de juny del 2000.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2682/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a situació de les dones a
Afganistan, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió de Drets Humans. (Mesa de 14 de juny del 2000).

RGE núm. 2690/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condemna de l'atemptat que va costar la vida a
Jesús Mª Pedrosa Urquiza, amb solAlicitud d'urgència i de
tramitació davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 14
de juny del 2000. Tramitació d'urgència).

Palma, a 14 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L’escalada de violència i repressió que estan vivint les
dones afganes des que l’any 1996 es va iniciar l’ofensiva de la
guerrilla ultraintegrista Taliban exigeix una manifestació clara de
rebuig per part  dels ciutadans i de les ciutadanes conscienciats
i sensibilitzats davant la gravetat de l’actual situació.

El règim Taliban ha prohibit l’accés de les dones a les
escoles, universitats i centres de treball; obliga les dones a dur
el xador i fa flagelAlar les dones que, en la seva opinió, surten al
carrer “incorrectament vestides”, i ha instat els organismes
internacionals a retirar el seu personal femení d’Afganistan.

El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
conscient de la importància que la lluita per la llibertat i la
tolerància té per a les dones afganes, per a les dones en general
i per al mateix ésser humà, presenta la següent proposició no de
llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears condemna les greus
violacions de drets humans que tenen lloc actualment a
l’Afganistan.

2.- El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport  i la seva
solidaritat al poble afganès i especialment amb les dones, les
quals s’enfronten a una violació continuada dels seus drets
més elementals.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar totes aquelles gestions que estiguin al seu
abast davant els organismes i les institucions pertinents,
perquè adoptin les mesures necessàries per fer front a una

situació que atempta contra els drets humans més elementals i,
en particular, contra els drets de les dones, en virtut del
compromís de lluita contra la violació dels Drets Humans de les
dones adquirits pels països que signaren els acords de la IV
Conferència Internacional de la Dona de Pequín.

Palma, a 8 de juny del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
per tal que sigui tractada per la via d'urgència davant la
Comissió de Drets Humans.

Atès el darrer atemptat d’ETA, el grup parlamentari
sotasignant presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears condemna rotundament
l’atemptat contra el ciutadà Jesús María Pedrosa Urquiza,
regidor del PP a Durango.

ETA ha tornat a assassinar per cinquena vegada des del
trencament de la treva el mes de desembre passat. Amb la
mateixa insistència i sense que la seva brutalitat faci minvar el
nivell de la nostra resposta, cal continuar amb la determinació
de fer entendre als violents la palesa inutilitat d’aquests
atemptats, que constitueixen el principal obstacle per a la
construcció del País Basc en llibertat.

Demanem a totes les forces polítiques diàleg i actitud sense
fissures a favor de les llibertats democràtiques i rompre amb tot
tipus de colAlaboració amb aquells que donen cobertura a la
violència.

Exigim a ETA que, com a definitiva expressió de respecte al
poble basc, desapareixi per sempre. Qui no és capaç de
respectar el dret més fonamental del ciutadà, que és el de la
vida, no pot  reivindicar el més mínim espai de protagonisme
polític ni usurpar una representació que mai ningú no li ha
donat.

Manifestem, en aquests moments de dolor, el nostre
sentiment de condol a la família, al poble basc i a tots els
demòcrates; els expressem la nostra solidaritat i la del poble de
les Illes Balears i els desitgem que puguin retrobar ben aviat la
pau a través de la convivència democràtica, basada en el
respecte als drets més elementals, única via que la pot fer
possible.

Palma, a 7 de juny del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1467/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
associacions i entitats culturals de Mallorca. (BOPIB núm. 42
de 7 d'abril del 2000).

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

- GOM, teatre.
- Fundació Teatre Municipal de Manacor.
- Companyia (CIA) de teatre "En Blanc".
- Teatre Educatiu, SL.
- Trui Espectacles (CIA Xesc Forteza).
- CIA teatre "Au-Ments".
- CIA "Iguana Teatre".
- Teatre "La Sargantana".
- Pastoral Juvenil Universitària.
- CIA "La Clota-Groc", teatre.
- CIA "Nostra Terra" de teatre.
- Colla de Castellers de Mallorca.
- Associació cultural "Sa Granera".
- Associació cultural "Al-Mayurqa".
- Associació "Albopàs".
- Associació folklòrica "Aires de Montision".
- Xeremiers de Sa Calatrava.
- Associació Aires del Pla Llucmajorer.
- Escola Municipal de Marratxí.
- Associació "Trenta-1".
- "Mala Films".
- Grup Cinema Art, SL.
- Sa Nau.
- Centre Estudis Fotogràfics.
- Fundació ACA.
- ARTS, serveis de cultura.
- Escola d'art dramàtic de Santa Mònica.
- "Studium Aureum".

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1470/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a campanya per
conscienciar de la importància del colAlectiu juvenil. (BOPIB
núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Totes les accions que es fan des de la Direcció General de
Joventut tenen com un dels objectius sensibilitar la societat
sobre el fet peculiar de ser jove, és a dir, que els joves tenen
unes necessitats i unes peculiaritats que els són pròpies i
característiques.

Volem superar el concepte que la joventut es tenia fins ara,
d'una etapa de transició al món adult, i li volem donar una

importància com una etapa fonamental dins la vida de les
persones.

Palma, 25 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1471/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a accions per
facilitar l'accés a l'habitatge del colAlectiu juvenil. (BOPIB
núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

La Direcció General de Joventut posa a disposició dels
joves, dos professionals per assessorar i informar de tots els
aspectes relatius a l'habitatge com són: drets i deures, consum
i també facilitats que ofereixen altres direccions generals del
mateix govern i altres administracions. Per complementar
l'activitat d'aquests professionals, la Direcció General de
Joventut disposa d'una borsa d'habitatge a Internet, que
suposa, un espai d'intercanvi d'informació entre gent que vol
oferir el seu habitatge complet o només una habitació  i gent
que demanda un habitatge o una habitació de lloguer.

Donada l'actual i preocupant situació en la qual es troben
els colAlectius més desfavorits (entre els quals s'hi compten els
joves) amb una manca de mitjans econòmics per tal de poder
accedir a un habitatge digne, en les condicions de mercat
actuals, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transport
i la Conselleria de Benestar Social han decidit crear el Grup de
treball de política social de l'habitatge (ordre conjunta de
creació, publicada al BOIB núm. 51, de 22 de març del 2000).

Els objectius d'aquest grup de treball són:

1. Proposta de funcionament de la Comissió sobre política
social de l'habitatge.
2. Avaluar les necessitats emergents en matèria d'habitatge.
3. Elaborar propostes  i alternatives en relació a l'avaluació de
les necessitats d'habitatge social quant a nombre d'habitatges
necessaris, tipologia, preus de lloguer, règim d'usos i totes les
que es considerin oportunes.
4. L'estudi de fórmules noves i creatives per atendre la
problemàtica dels joves a més d'altres colAlectius desfavorits.
5. Definir l'entitat responsable de la gestió i administració dels
habitatges de lloguer destinats als colAlectius específics.
6. Establir mecanismes de coordinació i colAlaboració entre la
Conselleria de Benestar Social i l'Ibavi.
7. Avaluar les necessitats d'habitatges tutelars per atendre les
necessitats d'entitats i institucions en relació als sectors i
colAlectius de discapacitats, persones en procés de reinserció
social i d'altres colAlectius.

Palma, 25 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1472/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a material
divulgatiu per als voluntaris. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del
2000).

Dins de l'any 2000, se seguirà editant material d'informació
per als voluntaris, tipus díptic, s'imprimirà novament informació
sobre servei voluntari ambiental i s'està acabant un llibre sobre
"iniciació al voluntariat".

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1473/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a jornades amb
regidors de joventut. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).

Ens hem reunit amb quasi tots els regidors de Joventut
d'arreu de les Illes Balears.

Es té previst reunir-se el pròxim mes de juliol amb els
regidors de les quatre illes, per donar a conèixer l'esborrany del
Pla Jove i intentar consensuar el màxim possible les polítiques
que es pla desenvoluparà. 

Palma, 25 de maig del 2000.
La consellera de benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1475/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a accions
mediambientals durant l'any 2000. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril
del 2000).

Independentment de donar suport a les entitats
mediambientals i als programes que ens han presentat a la
convocatòria de subvencions per a l'any 2000, s'han aprovat els
següents camps de treball que tenen objectius mediambientals:
Capdepera, S'Albufera, Sa Dragonera, Aumadra ben net a
Lloseta, Orient, Neteja de costats a Selva, Catalogació de
camins a Andratx, Ses Salines de Formentera, Ses Salines
d'Eivissa.

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2651/00, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Economia adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de juny del 2000, conformement amb l'articles 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal de celebrar sessió informativa sobre la
línia política que pensa dur a terme aquesta conselleria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2652/00, 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 14 de juny del 2000, conformement amb l'articles 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió  de
Cultura, Educació i Esports, per tal de celebrar sessió
informativa sobre la modificació de la relació de llocs de
feina del personal funcionari de la Conselleria d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2687/00, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de juny del 2000, conformement amb l'articles 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, davant la Comissió  d'Assumptes
INstitucionals i Generals, per tal d'informar a la Cambra
sobre el Programa d'actuacions relatiu a les comunitats
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balears establertes fora del territori de la comunitat
autònoma.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a convocatòria per cobrir una plaça vacant al

cos d’auxiliars administratius del Parlament de les Illes
Balears per promoció interna d’accés a cossos del mateix
grup funcionarial.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en
sessió celebrada el dia 14 de juny del 2000, i a l’empara  del que
s’estableix als articles 2.3 i 17.f de la Llei 2/1989 del 22 de febrer,
de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i 3 i 9 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, convoca proves selectives per cobrir una plaça
d’auxiliar administratiu vacant a la plantilla del personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb les
següents bases:

Primera. Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant la realització de proves selectives per a
l’accés a cossos del mateix grup funcionarial i per promoció
interna de la plaça vacant al cos d’auxiliars administratius del
Parlament de les Illes Balears, que es detalla a continuació:

1. Plaça: auxiliar administratiu dels serveis econòmics.
2. Grup : D.
3. Nivell: 16.
4. Cos: d’auxiliars administratius.
5. Complement Específic: 1.081.356’- pta anuals.

Segona. Requisits personals.

2.1. Esser funcionari de carrera del cos d’Uixers del Parlament
de les Illes Balears en actiu o que es trobi en qualsevol situació
administrativa excepte la de suspensió ferma.

2.2. Tenir una antiguitat mínima de dos anys al cos d’Uixers de
la Cambra com a funcionari de carrera.

2.3. Aquestes condicions s’acreditaran mitjançant la
corresponent certificació expedida per l’Oficialia Major de la
Cambra que s’adjuntaran amb l’instància corresponent.

Tercera. Presentació d’instàncies i  termini per l’admissió dels
aspirants.

3.1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al registre de

l’Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segon el model que figura a l’annex I, en el
termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà al de
la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears.

3.2. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Oficialia
Major publicarà al tauler d’anuncis de la Cambra, la llista
provisional d’admesos i exclosos.

3.3. S’hi farà constar el nom, cognoms i DNI, i així mateix
s’assenyalarà la causa de la no admissió dels aspirants
exclosos, per tal que aquests, en el termini de deu dies hàbils
comptadors des de la data de publicació de la llista provisional,
puguin al.legar o esmenar les causes que han motivat les
possibles exclusions.

3.4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d’un
mes, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s’hagin pogut
presentar, si n’hi ha, dictarà la resolució corresponent i farà
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3.5. El Tribunal, juntament amb la publicació de la llista
definitiva al tauler d’anuncis, determinarà el lloc, la data i hora
de realització de la prova selectiva.

Quarta. Tribunal qualificador.

4.1. El tribunal qualificador serà el format per les persones
següents:

4.1.1. President: El President del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.

4.1.2. Secretari: El Lletrat-Oficial Major.
4.1.3. Vocal: altre membre de la Mesa.
4.1.4. Vocal: un funcionari dels adscrits als serveis

econòmics, elegit per la Mesa.
4.1.5. Vocal: un membre de la Junta de Personal, elegit per

aquesta d’entre els seus membres.

4.2. En cada cas es nomenaran els suplents corresponents.

4.3. En relació amb el funcionament del tribunal i en tot allò no
previst en les presents bases, hom s’ajustarà al que disposa el
Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament
d’ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

4.4. El tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d’haver-se constituït i durant la
celebració de les proves.

4.5. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència del
President i del Secretari, i en tot  cas de més de la meitat dels
seus membres. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels
assistents, en cas d’empat, dirimirà amb el seu vot el President.
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Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de la prova
selectiva.

5.1. Consistirà en la realització d’una prova selectiva dividida
en dos exercicis i es puntuarà cadascun entre 0 i 10 punts, per
accedir a la plaça convocada s’ha d’obtenir una puntuació
mínima de 5 punts a cada exercici.

5.2. Prova selectiva: consistirà en la realització de dos exercicis
de caràcter pràctic, proposats pel tribunal, dirigit, el primer, a
apreciar la capacitat dels aspirants per a la composició,
modificació i correcció de documents creats mitjançant la
utilització de l’aplicació del processament de textos Microsoft
Word, versió 7.00 o superior, en un temps prèviament
determinat per aquest. I el segon, a apreciar la capacitat dels
aspirants en el maneig de la fulla de càlcul Microsoft Excel 97 o
similar, en el temps prèviament determinat pel tribunal.

Aquesta prova es realitzarà el mateix dia,  el primer exercici
el matí, i l’altre l’horabaixa, a les hores prèviament fixades pel
tribunal.

Sisena. Nomenamet i presa de possessió.

6.1. Finalitzades les proves selectives, el tribunal publicarà al
tauler d’anuncis de la Cambra la llista provisional dels aspirants
que hagin superat la prova selectiva, per ordre correlatiu a la
seva puntuació.

6.2. Des de la data de publicació tots els aspirants disposaran
de tres dies hàbils per efectuar les reclamacions oportunes.

6.3. A continuació, el tribunal disposarà de set dies hàbils per
resoldre les reclamacions i tot seguit farà pública la llista
definitiva d’aprovats per ordre correlatiu de puntuació.

6.4. El tribunal elevarà la proposta de nomenament a la
Presidència de la Cambra, que, oïda la Mesa, ordenarà la
publicació de la resolució del nomenament de l’aspirant que ha
obtingut la plaça, al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

6.5. Des de la data de publicació al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears del seu nomenament, l’interessat
disposarà de tres dies hàbils per prendre possessió de la plaça.

6.6. Si aquest no pren possessió en el termini indicat, sense
causa justificada, restarà en situació de cessant i el President
podrà substituir-lo pel següent aspirant amb millor puntuació.

Setena. Disposicions final i recursos.

7.1. La present convocatòria i els actes que se’n derivin podran
esser impugnats d’acord amb el que es disposa a la “Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Admin i s t rac iones  Púb l i cas  y  de l  Proced imien to
Administrativo Común” i a la “Ley 4/1999, del 13 de enero,
que modifica la Ley 30/1992, del 26 de noviembre”  i a la “Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora del la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa”.

7.2. De totes les reunions del tribunal qualificador s’aixecarà la
corresponent acta per part del Secretari, la qual, signada pels
membres assistents, s’adjuntarà a l’expedient.

ANNEX I

E l  S r . / l a
Sra………………………………………………………………,
funcionari/a  de carrera del cos d’Uixers del Parlament de les
Illes Balears, que es troba en situació administrativa
de……………………………........................………………,amb
d o m i c i l i  a l
carrer/plaça/avinguda/camí……………………………………nú
m… ………… pis …………… porta ………….. del municipi
de………………………………………………….., amb DNI
n ú m … … … … … … … … … … … … . .  i  N R P
núm………………………………..

DECLAR:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, núm……  de ……………., per
participar a les proves selectives convocades per cobrir la plaça
vacant d’auxiliar administratiu dels serveis econòmics, pel
sistema d’accés a cossos del mateix grup funcionarial i
promoció interna, i en conseqüència,

SOL.LICIT, d’esser admès a les proves selectives per cobrir
aquesta plaça.

A la seu del Parlament,
a………………………………………………

Signatura.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 50.

- Pàg. 1150. Resolució de la Presidència sobre les
compareixences davant les comissions no permanents
d'investigació.

La resolució ha de tenir 8 punts i no 11. Del punt 2. es passa
al punt  6. i, com és evident, del punt 2. s'ha de passar al 3., i així
successivament fins al 8.
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