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1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)

2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 2272/00, i en resulta aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"La Comissió de Cultura, Educació i Esports insta el Govern
de les Illes Balears perquè en el marc de la Conferència Sectorial
d'Educació s'estudiï una proposta de pròrroga indefinida en el
sistema de jubilació anticipada contemplada a la LOGSE."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 1785/00,
de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Bonet, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gas natural a Eivissa.
(BOPIB 44 de 28 d'abril del 2000).

A la seu del Parlament, a 13 de juny del 2000.
La secretària:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.
El president:
Santiago Ferrer i Costa.

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

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 1902/00,
de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Rotger i Llabrés, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a habitatges de protecció
oficial en règim de lloguer. (BOPIB 45 de 5 de maig del
2000).

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny del 2000,
rebutjà el punt segon de la Proposició no de llei RGE núm.
2272/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa al sistema
de jubilació previst a la LOGSE. (BOPIB núm. 48 de 26 de
maig del 2000).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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 27 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

2.1. TEXTOS APROVATS

Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny del

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatges i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre l'aprovació d'un sistema
d'informació territorial, creació d'incentius a la conservació
dels recursos naturals, compensacions a les proteccions
d'àrees especial, modificació de procediments administratius
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i d'altres mesures de les Directrius d'Ordenació Territorial
(RGE núm. 1867/00).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny del 2000, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports qui informà sobre el tema
de referència.
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Palma, a 28 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears
que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 16 de
juny del 2000, adoptà, entre d'altres,
el següent acord:

CERTIFICA
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

15. Aprovació del Projecte de llei d'ordenació territorial.
A proposta del conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, el Consell de Govern adopta el següent acord:
2.5. INFORMACIÓ
"Primer. Aprovar el Projecte de llei d'ordenació territorial.
Ordre de Publicació
A)
Relativa a decaïment de les preguntes RGE núm. 1580/00,
15871/00 i 1582/00.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny del
2000, les preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sr.
D iputat Josep Ignasi Portella i Coll, del Grup Parlamenta r i
d'Esquerra Unida i Ecologista, relatives a la celebració d'art
jove a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera
(publicades al BOPIB núm. 43, de 14 d'abril d'enguany)
quedaren decaigudes, a causa de la impossibilitat
d'assistència per part del diputat esmentat.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei
d'ordenació territorial.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 16 de juny del 2000.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
Projecte de llei d'ordenació territorial
Exposició de motius.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juny del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de juny del 2000, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 1 de setembre d'enguany, a les14
hores.

La preocupació per aconseguir un desenvolupament
sostenible que procuri el benestar de la població i la
preservació dels recursos naturals ja era present a l'any 1987,
quan el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 8/1987,
d'1 d'abril, d'ordenació territorial de les Illes Balears, que preveia
l'establiment d'una sèrie d'instruments encaminats, com diu
l'exposició de motius, a «la realització d'una política territorial
realment coordinada i integrada», per donar compliment als
objectius que estableix la Carta europea de l'ordenació del
territori i que aquella llei ja recollia.
La Llei 8/1987 fixava com a instrument marc unes directrius
d'ordenació territorial que, aprovades pel Parlament mateix,
havien de determinar els eixos bàsics que, tot seguit,
desplegarien els plans territorials corresponents. Aquests plans
podien ser aprovats pel Govern o pels consells insulars, segons
allò que preveien al respecte les directrius mateixes.
Malgrat tot, l'aprovació de les Directrius d'ordenació
territorial es va retardar molt més enllà dels terminis que fixava
la llei mateixa i no va tenir lloc fins a l'any 1999 amb la Llei
6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'ordenació territorial de les
Illes Balears i de mesures tributàries. Aquestes Directrius
optaren per l'enfortiment del paper del Govern de les Illes
Balears, al qual atorgaven la competència d'aprovació de tots
els plans territorials.
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A les Illes Balears, l'ordenació del territori és una qüestió
objecte de discussió i de preocupació dels poders públics i dels
ciutadans en general. La intensa activitat econòmica i social
que es desenvolupa sobre el fràgil i limitat territori de les
nostres illes fa necessari que totes les administracions
públiques hi hagin d'intervenir d'una manera decisiva. Així
doncs, pertoca a l'Administració intentar obtenir el màxim
benestar de la població i compatibilitzar-lo amb la preservació
dels valors mediambientals que, en el nostre cas, són també un
recurs econòmic fonamental.

Finalment, es reforcen els mecanismes de coordinació i
cooperació entre les distintes administracions competents
modificant, a aquest efecte, la composició i funcions de la
Comissió de Coordinació de Política Territorial on es troben
representats, amb una composició paritària, tant el Govern com
cada un dels consells insulars.

La configuració de l'arxipèlag facilita que cada una de les
illes majors dugui a terme l'ordenació del seu territori de manera
autònoma a través de les institucions pròpies, i que el Govern
de les Illes Balears esdevingui garant dels aspectes de
l'ordenació que transcendeixin l'àmbit insular. En aquest sentit,
la nova legislació d'ordenació territorial ha de fixar el marc
adequat per a la transferència de competències als consells
insulars en aquesta matèria i ha de dissenyar, en els aspectes
bàsics, els fonaments d'una política territorial coordinada i
integradora.

En el marc d'aquest Llei, l'ordenació territorial a les Illes
Balears té com a objectius fonamentals:

El contingut que han de tenir les Directrius d'ordenació
territorial, o la revisió o modificació que se'n facin, és, en
aquesta Llei, més taxat i reduït, sense perdre la seva vocació
d'instrument regulador del desenvolupament econòmic amb
incidència sobre el territori del conjunt de totes les illes.

Article 2.
públiques.

Evidentment, això significa donar un paper més rellevant als
plans territorials insulars, els quals, com a substituts del plans
territorials parcials de la llei de 1987, tenen la consideració
d'instrument clau en l'ordenació del territori i desenvolupen
aspectes fonamentals com l'atribució de sostres de creixement
per a cada ús i àrea, la protecció del medi ambient, la ubicació
dels equipaments d'interès supramunicipal, etc., per tal
d'establir l'estructura orgànica de cada illa.
El desenvolupament de les Directrius d'ordenació territorial
es realitzarà sobretot pels Plans territorials insulars que són la
peça clau de la política territorial de les Illes. D'àmbit insular, els
correspondrà l'ordenació de tot allò que, transcendint l'àmbit
municipal, es refereixi als assentaments humans, a les activitats
i usos a realitzar sobre el territori, a la creació de serveis comuns
per als municipis així com a aquelles mesures destinades a una
millora de la qualitat de vida i a la protecció del medi natural.
L'ordenació precisa de determinades infrastructures,
equipament s, serveis i activitats d'explotació de recursos, per
la seva banda, es realitzarà pels Plans directors sectorials, els
quals, en coherència amb l'anterior, es formularan
coordinadament amb els Plans territorials insulars. La
competència per a la seva elaboració i ap rovació correspondrà
al Govern de les Illes Balears o als consells insulars segons les
previsions de les Directrius d'ordenació territorial i de les lleis
atributives de competències.
Desapareixen de la nova llei els Plans d'ordenació del medi
natural, la funció dels quals pot ser perfectament exercida pels
plans especials regulats a la legislació urbanística, sense
perjudici de les figures d'ordenació dels recursos naturals
previstes a la legislació sectorial vigent.

Títol I. Disposicions generals.
Article 1. Objectius de l'ordenació territorial

a) Millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
b) Disposar una estructura espaial adequada que permeti
aconseguir un desenvolupament socioeconòmic compatible
amb la utilització racional dels recursos naturals.
c) Garantir la protecció i la millora del medi ambient.
Principis

d'actuació de

les

administracions

Principalment per mitjà dels instruments d'ordenació
territorial regulats en aquesta Llei, les administracions
competents han de:
a) Regular les dimensions físiques dels assentaments,
incloent-hi els vinculats als sectors productius secundari i
terciari.
b) Ordenar la distribució espaial de les instalAlacions
productives pròpies dels sectors primari i secundari, mitjançant
la utilització de procediments de foment o de dissuasió en
relació amb les existents o les futures.
c) Fixar els nuclis de població que, per les seves
característiques i possibilitats, hagin de ser impulsors del
desenvolupament socioeconòmic d'una zona.
d) Definir les àrees territorials que, per la seva idoneïtat
actual o potencial per a l'explotació agrícola, forestal o
ramadera, o per la riquesa paisatgística o ecològica, hagin de
ser objecte d'especial protecció.
e) Ordenar les infraestructures, les instalAlacions, els
equipaments i els serveis, i definir-ne els criteris de disseny, les
característiques funcionals i la localització, de manera que
s'aconsegueixi una configuració racional d'aquests elements
estructurants a les diferents illes.
f) Establir un sistema de coordinació de les diferents
polítiques sectorials dels diversos òrgans de l'Administració, de
manera que se n'asseguri la integració en una visió de conjunt
dels problemes territorials.
g) Promoure la participació de la societat en el procés
d'ordenació territorial i formalitzar-la, a fi d'aconseguir que
aquest procés respongui a les aspiracions i les necessitats de
la població.
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Article 3. Els instruments d'ordenació territorial.

Títol II. Els instruments d'ordenació territorial.

1. Per al desenvolupament de les polítiques territorials a les Illes
Balears es regulen els instruments d'ordenació següents:

Capítol 1. Les Directrius d'ordenació territorial.
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Article 5. Naturalesa.
a) Les Directrius d'ordenació territorial.
b) Els plans territorials insulars.

Les Directrius d'ordenació territorial constitueixen
l'instrument superior i bàsic de l'ordenació territorial de les Illes
Balears.

c) Els plans directors sectorials.
Article 6. Contingut.
2. Una vegada aprovats i publicats oficialment, els plans
territorials insulars i els plans directors sectorials formaran part
de l'ordenament jurídic com a disposicions reglamentàries. Per
fer-ne l'elaboració, se seguirà el procediment establert en
aquesta Llei.
Article 4. La Comissió de Coordinació de Política Territorial.
1. Correspon a la Comissió de Coordinació de Política Territorial
vetllar per la coordinació necessària de les actuacions
territorials de les distintes administracions públiques.

1. Les Directrius d'ordenació territorial formulen els principis
que han de guiar les actuacions públiques i privades sobre el
territori i, específicament, fixen les pautes i les regles generals
adreçades a:
a) La determinació dels límit s i els sostres màxims de
creixement dels diversos usos del sòl i els límits de la seva
materialització.
b) L'establiment de prescripcions
desenvolupament econòmic que incideixi en el territori.

per

al

2. Són funcions de la Comissió:
a) Participar en els procediments d'elaboració dels
instruments d'ordenació territorial mitjançant l'emissió
d'informes.
b) Emetre informe, amb caràcter preceptiu, en relació
als avantprojectes de disposicions reglamentàries que hagin de
dictar-se en execució d'aquesta llei.
c) Formular recomanacions i propostes als òrgans
competents en la matèria objecte d'aquesta llei.
d) Facilitar la colAlaboració entre les administracions
competents i, especialment, l'intercanvi d'informació tècnica.

c) La protecció del medi ambient i l'ús sostenible dels
recursos naturals.
d) La fixació dels criteris que s'han d'observar en la
redacció dels plans directors sectorials que s'hi prevegin.
e) La localització i l'execució d'infraestructures i
d'equipaments.
2. Aquest instrument ha de contenir els documents escrits i
gràfics que siguin necessaris per formular amb precisió el
diagnòstic dels problemes existents en relació als assentaments
urbans i productius, el medi físic, els recursos naturals i les
pautes de desenvolupament previsibles.
Article 7. Procediment d'elaboració.

e) Promoure l'elaboració d'estudis.

1. El procediment d'elaboració de les Directrius d'ordenació
territorial s'ha d'ajustar a la tramitació següent:

f) Qualsevol altra de determinada per la Llei.
3. Formen la Comissió:
a) Sis membres en representació del Govern de les Illes
Balears.
b) Dos membres en representació del Consell Insular
de Mallorca.
c) Dos membres en representació del Consell Insular
de Menorca.
d) Dos membres en representació del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera.
4. El Govern de les Illes Balears en regularà per decret
l'organització i el funcionament.

a) La conselleria competent en matèria d'ordenació del
territori ha d'iniciar el procediment mitjançant la redacció d'una
proposta, que ha de ser elaborada amb la colAlaboració dels
consells insulars i que ha de contenir la documentació escrita
i gràfica que justifiqui els criteris generals adoptats.
b) La proposta s'ha de sotmetre a informació pública
per un període no inferior a dos mesos, mitjançant la publicació
dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i, com a mínim, en un dels diaris de major circulació de
cada una de les illes.
c) En un termini igual, la proposta s'ha de so t m e t r e a
informe de l'Administració general de l'Estat, dels consells
insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears, així com de la
resta de conselleries de l'Administració de la comunitat
autònoma.
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d) A la vista dels resultats dels tràmits a què fan
referència les lletres b) i c), es procedirà a la redacció definitiva
de la proposta de Directrius d'ordenació territorial. Es duran a
terme novament els tràmits d'informació i pública i de consulta
a les administracions afectades, amb un termini mínim d'un mes,
quan la nova redacció alteri substancialment el contingut del
text inicial.

e) Definició dels sòls d'ús agrícola o forestal d'especial
interès.
f) Fixació dels criteris específics per a la redacció dels
plans directors sectorials que correspongui aprovar als consells
insulars.
g) Ubicació dels equipaments d'interès supramunicipal.

e) En haver acabat la tramitació anterior, la conselleria
competent ha d'elaborar una proposta d'avantprojecte de llei
que haurà d'incorporar el resultat dels tràmits precedents i que
s'haurà de sotmetre a informe de la Comissió de Coordinació de
Política Territorial per un termini màxim de dos mesos. Emès
l'informe, l'avantprojecte es trametrà al Consell de Govern per a
l'aprovació com a projecte de llei.

h) Ubicació i característiques de les grans
infraestructures, amb especial atenció a les que s'hagin de crear
o modificar per potenciar el desenvolupament socioeconòmic.
i) Indicació dels serveis que s'hagin de crear o que es
puguin crear per a utilització comuna dels municipis.

f) Correspon al Parlament debatre i, si n'és el cas,
aprovar el projecte de llei de Directrius d'ordenació territorial.

j) Pautes amb l'objectiu d'evitar desequilibris
funcionals a zones confrontants de diferents municipis.

2. Per a la revisió de les Directrius d'ordenació territorial, s'ha de
seguir el mateix procediment que per elaborar-les. No obstant
el que preveu l'apartat anterior, quan el Govern pretengui
modificar aquest instrument sense reconsiderar el model
territorial en la seva globalitat, el termini previst per a
informació publica i emissió d'informes, previst a l'article
anterior, podrà ser reduït a la meitat. En aquests casos, només
han de ser consultades les administracions públiques afectades
per la modificació.

k) Creació de mesures de suport encaminades a
incentivar actuacions que afavoreixin la consecució dels
objectius fixats a les Directrius d'ordenació territorial i al mateix
pla.

Capítol 2. Els plans territorials insulars.

1. Per a la tramitació dels plans territorials insulars s'ha de
seguir el procediment següent:

l) Criteris bàsics relatius a l'ús sostenible dels recursos
naturals.
Article 10. Procediment d'elaboració.

Article 8. Naturalesa.
1. Els plans territorials insulars, en desenvolupament de les
Directrius d'ordenació territorial, són els instruments generals
d'ordenació del territori de les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
2. Correspon al consell insular respectiu l'elaboració,
l'aprovació, la revisió i la modificació d'aquests instruments.
Article 9. Contingut.
Els plans territorials insulars han de contenir les
determinacions d'àmbit supramunicipal següents:
a) Diagnòstic territorial de l'àrea, en especial en allò
que es refereix a ús dels recursos naturals, població,
planejament urbanístic vigent i situació socioeconòmica.
b) Estudi de les possibilitats de desenvolupament
socioeconòmic de les distintes àrees amb característiques
homogènies, amb determinació d'objectius.
c) Establiment de sostres màxims de creixement per a
cada ús i distribució espaial.
d) Assenyalament dels espais naturals o de les àrees
de protecció de construccions o de llocs d'interès
historicoartístic amb indicació de les mesures protectores que
s'hagin d'adoptar.

a) El procediment l'ha d'iniciar l'òrgan que sigui
competent, d'acord amb el Reglament orgànic de cada consell
insular.
b) L'aprovació inicial correspon al Ple del consell
insular, el qual pot formular un avanç previ a aquesta
aprovació, que s'ha de sotmetre a un període de consulta i
informació pública no inferior a un mes.
c) Acordada l'aprovació inicial, el pla s'ha de sotmetre
a informació pública per un període mínim de dos mesos,
mitjançant la publicació dels anuncis corresponents en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i, com a mínim, en un dels
diaris de major circulació de la illa.
d) En un termini igual, s'ha de solAlicitar informe, en
relació a l'àmbit de les competències respectives, al Govern de
les Illes Balears, a tots els ajuntaments de l'illa afectada i a la
Delegació del Govern a la comunitat autònoma. També poden
ser consultats els organismes i les entitats de caràcter
supramunicipal el parer dels quals es consideri rellevant.
e) Quan s'observin discrepàncies substancials entre el
contingut del pla i les objeccions formulades per les
administracions públiques, s'obrirà un període de consulta
entre aquestes administracions per resoldre les diferències
manifestades.
f) Finalitzada la consulta, es pot disposar d'un nou
període d'informació i de consulta de la mateixa durada que
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l'anterior si, com a conseqüència de les alAlegacions i dels
informes rebuts, o per acord propi, s'han introduït
modificacions substancials respecte a la redacció inicial.

e) Fixació de les característiques tècniques generals
que s'han d'aplicar, degudament classificades, si pertoca, en
arribar a la fase de projecte d'obra.

g) Una vegada redactat el text definitiu del pla, el Ple
del consell insular, amb l'informe previ de la Comissió de
Coordinació de Política Territorial, n'ha de fer l'aprovació.
L'informe haurà de ser emès en un termini màxim d'un mes.

f) Relació i localització de les obres i actuacions
integrades en el pla.

2. Per a la revisió dels plans territorials insulars s'ha de seguir
el mateix procediment que per elaborar-los i aprovar-los. Sense
perjudici del que es disposa al paràgraf anterior, quan siguin
modificacions que no signifiquin reconsiderar l'instrument
d'ordenació en la seva globalitat, els terminis d'informació
pública i emissió d'informes es poden reduir a un mes. En
aquests casos, només hauran de ser consultades les
administracions públiques afectades.
Capítol 3. Els plans directors sectorials.
Article 11. Naturalesa i classes.
1. Els plans directors sectorials són els instruments d'ordenació
específica que tenen per objecte regular, en àmbits materials
determinats, el planejament, la projecció, l'execució i la gestió
dels sistemes generals d'infraestructures, d'equipaments, de
serveis i d'activitats d'explotació de recursos.
2. Els plans directors sectorials han de ser elaborats i aprovats
pels consells insulars quan així ho prevegin les lleis d'atribució
de competències. D'acord amb el pla territorial insular
corresponent, han d'ordenar algun dels elements esmentats a
l'apartat anterior en l'àmbit territorial respectiu.
3. En els altres casos, l'elaboració i l'aprovació dels plans
directors sectorials, en desplegament de les Directrius
d'ordenació territorial, corresponen al Govern de les Illes
Balears. Aquests plans tenen àmbit insular o suprainsular.
Article 12. Contingut.
Els instruments regulats en aquest capítol s'han
d'ajustar a les determinacions de les Directrius d'ordenació
territorial i han de contenir els documents escrits i gràfics
necessaris per reflectir com a mínim els continguts següents:
a) Definició dels objectius que es persegueixen amb el

g) Estudi economicofinancer que valori les obres i les
actuacions i estableixi els recursos directes i indirectes amb els
quals es pretenen finançar.
h) Fixació dels sistemes d'execució, les prioritats i la
programació de les actuacions.
i) Mesures de suport encaminades a promoure les
actuacions que afavoreixin la
consecució dels objectius
assenyalats.
j) Mesures encaminades a minimitzar l'impacte de les
infrastructures sobre el medi i a aconseguir un ús sostenible
dels recursos naturals.
Article 13. Procediment d'elaboració.
1. Per a la tramitació dels plans directors sectorials elaborats per
un consell insular s'ha de seguir el procediment següent:
a) El procediment s'ha d'iniciar per l'òrgan competent
d'acord amb el Reglament orgànic de cada consell insular.
b) L'aprovació inicial correspon al Ple del consell
insular.
c) Acordada l'aprovació inicial, el pla s'ha de sotmetre
a informació pública i a consulta de les administracions
interessades, en els mateixos termes prevists per a la tramitació
dels plans territorials insulars.
d) Una vegada redactat el text definitiu del pla, aquest
serà aprovat pel Ple del consell insular, amb l'informe previ de
la Comissió de Coordinació de Política Territorial.
2. Per a la tramitació dels plans directors sectorials elaborats pel
Govern de les Illes Balears s'ha de seguir el procediment
següent:
a) La iniciació del procediment correspon
conselleria competent en matèria d'ordenació territorial.

a la

pla.
b) Anàlisi dels aspectes sectorials a què es refereix el
pla i formulació d'un diagnòstic d'eficàcia en relació amb el
sistema general d'assentaments humans, amb l'activitat
econòmica i amb el medi ambient i recursos naturals.
c) Articulació amb els plans territorials insulars i amb
el planejament municipal existent, amb determinació expressa de
les vinculacions que es creïn.
d) Justificació i definició de l'esquema general de les
infrastructures, les obres, les instalAlacions i els serveis que es
prevegin, tenint en compte la incidència ambiental.

b) L'aprovació inicial correspon al Consell de Govern,
una vegada consultades les conselleries afectades pel pla.
c) Acordada l'aprovació inicial, el pla s'ha de sotmetre
a informació pública i a consulta de les administracions
interessades, en els mateixos termes prevists per a la tramitació
dels plans territorials insulars.
d) El text definitiu del pla ha de ser elevat, per la
conselleria competent, amb l'informe previ de la Comissió de
Coordinació de Política Territorial, al Consell de Govern perquè
l'aprovi per decret.
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3. Per a la revisió i la modificació dels plans directors sectorials,
hi és d'aplicació el que preveu l'apartat 2 de l'article 10.
4. Els informes de la Comissió de Coordinació de Política
Territorial a què fa referència aquest article hauran de ser
emesos en el termini màxim d'un mes.
Capítol 4. Disposicions comunes.
Article 14. Relacions entre els instruments d'ordenació.
1. Els plans territorials insulars i els plans directors sectorials no
poden contradir les determinacions establertes a les Directrius
d'ordenació territorial.
2. Els plans directors sectorials que elaborin i aprovin els
consells insulars han d'ajustar-se, endemés, a allò que disposi
el pla territorial insular respectiu.
3. Els plans territorials insulars i els plans directors sectorials
aprovats pel Govern de les Illes Balears tenen el mateix rang.
Això no obstant, en cas de conflicte prevaldran les
determinacions del pla que tenguin caràcter més específic per
raó de la matèria, d'acord amb aquesta llei.
Article 15. Vinculació al planejament urbanístic.
1. Els instruments d'ordenació territorial prevists en aquesta Llei
són vinculants per als instruments de planejament urbanístic
municipal en tots aquells aspectes en què siguin predominants
els interessos públics de caràcter supramunicipal.
2. Els plans afectats per la vinculació establerta a l'apartat
anterior, s'han d'adaptar en els terminis que fixi a aquest efecte
l'instrument d'ordenació territorial. Si l'adaptació no es produeix
dins aquests terminis, el consell insular corresponent podrà
subrogar-se en l'exercici de les competències municipals per ferne la redacció i la tramitació.
Article 16. Declaració d'utilitat pública.
L'aprovació de qualsevol instrument d'ordenació
regulat en aquesta Llei duu implícita la declaració d'utilitat
pública de les obres, de les instalAlacions i dels serveis que s'hi
hagin previst de manera concreta, als efectes d'allò que preveu
la legislació sobre expropiació forçosa.
Article 17. Les Normes territorials cautelars.
1. Simultàniament o amb posterioritat a l'acte d'iniciació del
procediment de formulació d'un instrument d'ordenació
territorial, o de revisió o modificació, l'òrgan competent per
dictar-lo pot apreciar motivadament la necessitat d'elaborar una
norma territorial cautelar, i definir-ne l'àmbit, la finalitat i el
contingut bàsic. Aquesta norma regirà fins a l'entrada en vigor
de l'instrument d'ordenació corresponent.

d'ordenació corresponent. Això no obstant, per a l'aprovació
inicial de les Normes territorials cautelars prèvies a les
Directrius d'ordenació territorial l'òrgan competent és el Consell
de Govern.
b) Amb l'aprovació inicial s'ha d'obrir un termini
d'informació pública no inferior a quinze dies per formular
alAlegacions, per a la qual cosa s'han de publicar els anuncis
corresponents en el Butlletí Oficial de les Illes Balear s i en un
dels diaris de major circulació de les illes afectades. Al mateix
temps, se solAlicitarà informe als ajuntaments i als consells
insulars, en el cas que les Normes territorials cautelars siguin
elaborades pel Govern de les Illes Balears; i a aquest, en el cas
que la iniciativa sigui d'un consell insular. L'informe ha de ser
emès en el termini d'un mes des de la recepció de la solAlicitud.
c) Una vegada estudiades les alAlegacions i els
informes emesos, el mateix òrgan que tengui atribuïda
l'aprovació definitiva de l'instrument d'ordenació corresponent
ha d'aprovar definitivament la norma territorial cautelar dins el
termini màxim de sis mesos, comptadors des de l'aprovació
inicial, transcorreguts els quals l'aprovació no produirà cap
efecte.
3. L'aprovació inicial de les Normes territorials cautelars
significa la suspensió de l'atorgament de llicències i
d'autoritzacions per a totes aquelles actuacions que no s'ajustin
a les seves determinacions.
4. L'entrada en vigor de la norma territorial cautelar vincula
provisionalment els instruments de planejament urbanístic i, en
cas de conflicte, preval sobre aquests.
5. Sense perjudici del que es disposa en aquest article, la
vigència de les Normes territorials cautelars prèvies a les
Directrius d'ordenació territorial i als plans territorials insulars
no ha de superar els cinc anys. Aquest termini serà de tres anys
per a les Normes territorials cautelars prèvies a l'aprovació de
plans directors sectorials o a la modificació de qualsevol
instrument d'ordenació territorial.
Disposició addicional primera.
D'acord amb la legislació estatal, l'acció per exigir
davant els òrgans administratius i els tribunals de la jurisdicció
contenciosa administrativa el compliment del que disposen
aquesta Llei i els instruments d'ordenació territorial que s'hi
regulen és pública.
Disposició addicional segona.
El Consell Insular d'Eivissa i Formentera ha d'elaborar
un pla territorial insular per a l'ordenació conjunta d'ambdues
illes, però ha de diferir al planejament municipal de Formentera
la regulació d'aquells elements respecte del quals no es
consideri necessari un tractament comú per als dos territoris
insulars.

2. Per a l'elaboració de les Normes territorials cautelars s'han de
seguir els tràmits següents:

Disposició addicional tercera.

a) L'aprovació inicial correspon al mateix òrgan que
sigui competent per a aprovar inicialment l'instrument

1. La formulació, la revisió o la modificació dels instruments de
planejament general només es poden aprovar quan s'adaptin a

BOPIB núm. 53 - 30 de juny del 2000
les determinacions dels
regulats en aquesta Llei.

instruments

d'ordenació

territorial

2. No obstant allò que s'estableix a l'apartat anterior, es poden
aprovar les modificacions del planejament urbanístic general
que tenguin com a objecte exclusiu alguna de les finalitats
expressades a continuació:
a) Disminució de coeficients d'edificabilitat o de
percentatges d'ocupació de les edificacions.

1211

vigor d'aquesta llei seguiran produint els seus efectes fins a
l'entrada en vigor de l'instrument d'ordenació corresponent.
Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions de rang igual
o inferior que contradiguin el que es disposa en aquesta Llei i,
particularment, la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'ordenació territorial
de les Illes Balears.
Disposició final primera.

b) Disminució de l'alçària màxima de les edificacions.
c) Canvi d'usos plurifamiliars a unifamiliars.
d) Augment de la superfície, o reajustament per raons
funcionals, de zones d'equipament, espais lliures públics o
infraestructures.
e) Augment de la superfície de la parcelAla mínima per
poder construir o implantar un ús urbanístic.

S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti
les disposicions reglamentàries necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.
Disposició final segona.
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 16 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

f) Implantació d'usos industrials o de serveis.
g) Canvis de la classificació de sòl urbà, urbanitzable
o apte per a la urbanització amb la finalitat de reconvertir-los en
sòl rústic.
h) Implementació o extensió de mesures de protecció
del medi ambient, del sòl rústic o dels béns integrants del
patrimoni històric.
3. No obstant el que disposa el punt 1 d'aquesta disposició
addicional, es poden aprovar formulacions, revisions o
modificacions d'instruments de planejament urbanístic general
que no s'adaptin a les determinacions de la legislació
urbanística aplicable o als instruments d'ordenació territorial
regulats en aquesta Llei, sempre que l'entrada en vigor
d'aquestes determinacions sigui posterior a l'acabament del
termini d'informació pública realitzat en els procediments
relatius a les formulacions, revisions o modificacions
esmentades.
Disposició addicional quarta.
Les referències contingudes en normes vigents als
plans territorials parcials, regulats a la Llei 8/1987, d'1 d'abril,
s'hauran d'entendre fetes als plans territorials insulars regulats
en la llei present.
Disposició transitòria primera.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1482/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a activitats
de form ació, divulgació, assessorament i participació dels
joves. (BOPIB núm. 42 de 7 d'abril del 2000).
Es van reunir el mes de febrer les associacions
juvenils, els regidors de Joventut, la Direcció General de
Joventut i el Consell Insular de Menorca en l'associació Abierto
hasta el amanecer de Gijón.
P er primera vegada es desenvolupa a Menorca el
programa Art Jove.
Es té previst fer a Menorca o a les Pitiüses durant el
darrer trimestre de l'any els cursos d'informadors juvenils i una
trobada de joves.

Les administracions competents han d'adequar a les
previsions d'aquesta Llei la tramitació dels procediments
d'elaboració, revisió i modificació dels ins truments d'ordenació
territorial que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor
d'aquesta disposició legal.

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

Ordre de Publicació
Disposició transitòria segona.
No obstant el que preveu l'article 17 d'aquesta llei, les
Normes territorials cautelars aprovades abans de l'entrada en

B)
A la Pregunta RGE núm. 1637/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Joan Marí i Tur, relativa a quioscs del Moll
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de Ribera de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
Durant l'any 1999, els esmentats quioscs varen ser
autoritzats mitjançant l'oportuna autorització temporal
d'ocupació, atorgada a l'empara del que disposa l'article 57 de
la Llei de ports de l'estat, d'aplicació supletòria en aquesta
comunitat autònoma.
L'interessat va presentar a la Direcció General de
Litoral i Territori solAlicitud de 28 de gener del 2000 per obtenir
la pertinent autorització, per als ja esmentats quioscs,
corresponent a l'any 2000.
No consta en aquesta direcció general cap causa que
aconselli de modificar el criteri mantingut fins avui, de procedir
a la seva autorització.
Palma, 19 de maig del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, 22 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1693/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a
anotacions als registres relatives a adopcions. (BOPIB núm.
43 de 14 d'abril del 2000).
Des de la nostra arribada al Govern de les Illes Balears,
encara no hem vist el registre a què vostè es refereix. El Registre
d'actuacions protectores és una obligació establerta per la Llei
8/1997, de 18 de desembre, que obliga tant els consells insulars
(registres insulars), com el Govern de les Illes Balears (Registre
autonòmic). Aquest registre, pel qual hem constatat, no ha
estat mai posat en marxa, ni a nivell autonòmic ni insular, per la
qual cosa es difícil que tengui noves anotacions, si ni tan sols
en té de velles. Hem constatat igualment la inexistència
d'aprovació de les memòries dels consells insulars sobre la
gestió de les competències atribuïdes corresponents al 1998.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1692/00, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a noves
anotacions al Registre Autonòmic de protecció de menors.
(BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
Des de la nostra arribada al Govern de les Illes Balears,
encara no hem vist el registre a què vostè es refereix. El Registre
d'actuacions protectores és una obligació establerta per la Llei
8/1997, de 18 de desembre, que obliga tant els consells insulars
(registres insulars), com el Govern de les Illes Balears (Registre
aut onòmic). Aquest registre, pel qual hem constatat, no ha
estat mai posat en marxa, ni a nivell autonòmic ni insular, per la
qual cosa es difícil que tengui noves anotacions, si ni tan sols
en té de velles. Hem constatat igualment la inexistència
d'aprovació de les memòries dels consells insulars sobre la
gestió de les competències atribuïdes corresponents al 1998.
No obstant això, i sobre la base de la sensibilitat per a
la cooperació interinsular d'aquest govern, i amb escrupolós
sotmetiment a la legalitat vigent, s'estan posant tots els mitjans
perquè el més aviat possible sigui una realitat. I no sols això,
sinó que anirà acompanyat d'una base de dades comuna i
homogènia per als tres consells insulars que permeti la seva
explotació estadística.

No obstant això, i sobre la base de la sensibilitat per a
la cooperació interinsular d'aquest govern, i amb escrupolós
sotmetiment a la legalitat vigent, s'estan posant tots els mitjans
perquè el més aviat possible sigui una realitat. I no sols això,
sinó que anirà acompanyat d'una base de dades comuna i
homogènia per als tres consells insulars que permeti la seva
explotació estadística.
Pel que fa a les dades estadístiques, desglosadament,
són les següents:
Propostes d'adopcions:
Mallorca: 115; Menorca: 2; Eivissa i Formentera: 1; total: 18.
SolAlicituds d'adopcions nacionals:
Mallorca: 64; Menorca: 1; Eivissa i Formentera: 21; Total: 84.

SolAlicituds d'adopcions internacionals:
Mallorca: 147; Menorca: 12; Eivissa i Formentera: 21; total: 180.
Tramitacions d'adopcions internacionals:
Mallorca: 61; Menorca: 6; Eivissa i Formentera: 17; total: 81.
Palma, 22 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Pel que fa a les dades estadístiques, desglosadament,
són les següents:
Tuteles:
Mallorca: 114; Menorca: 8; Eivissa i Formentera: 27; total: 149.

Ordre de Publicació
E)

Acolliments familiars:
Mallorca:162; Menorca: 42; Eivissa i Formentera: 46; total: 250.
Guardes:
Mallorca: 250; Menorca: 9; Eivissa i Formentera: 17; Total: 276.

A la Pregunta RGE núm. 1695/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a
inspeccions realitzades per l'oficina de defensa dels drets del
menor. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
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Per la tipologia de denúncies i queixes rebudes, entre
el mes d'octubre del 1999 i el mes de març del 2000, no es va dur
a terme cap inspecció específica a institucions públiques o
privades que prestessin serveis als menors.
No obstant això, i dins dels seguiments de casos
anteriorment oberts, es va tenir ocasió de supervisar, al servei
de menors del CIM, el procediment de notificació i diferents
aspectes de resolucions de tutela, considerant que causaven
indefensió als menors i als seus pares. Fiscalia en va tenir
igualment coneixement.
Des que es nomenà director de l'Oficina de Defensa
dels Drets del Menor (ODDM) Javier Barés Marticorena (Decret
29/2000, de 3 de març), s'han realitzat un seguit de visites: una
al Servei de Menorca del Consell Insular de Mallorca, dia
8.05.2000, i dues a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia,
una el 3.05.2000 i l'altra el 5.05.2000, per aclarir, establir circuits
d'intervenció, responsabilitat i actuacions sobre menors que
apareixen a la premsa de forma continuada, absentisme escolar
o amb resposta lenta per part de l'entitat competent en matèria
de protecció de menors.
S'han realitzat inspeccions en els centres de menors
següents:
1. UDSE (Unitat de Diagnòstic Socioeducatiu) el 16.05.2000.
2. Centre d'Acollida Nazaret, el 16.05.2000.
3. Llars el Temple, el 16.05.2000.
4. Centre de dia el Temple, el 16.05.2000.
5. Centre de prevenció de dia Nuevo Futuro (conveni UrbanTemple), el 18.05.2000.
6. Centre de dia Nuevo Futuro (conveni amb el CIM), el
25.05.2000.
Palma, 25 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1697/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a
actuacions realitzades per l'Oficina de Defensa dels drets del
menor. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
Fins a la data de nomenament del nou director, el mes
de març del 2000, es va continuar colAlaborant amb organismes
estatals i ONG a les campanyes de difusió sobre la Convenció
dels Drets de la Infància, i sobretot a les activitats relacionades
amb el desè aniversari de la Convenció que es va celebrar el
novembre de l'any 1999.
Concretament, es va participar a la sessió constitutiva
de l'Observatori de la infància. En colAlaboració amb el Ministeri
de Treball i Afers Socials i la plataforma d'ONG al fòrum
internacional sobre el 10è aniversari de la convenció, i a
diferents actes i activitats organitzats per Unicef.
Des que es nomenà director de l'Oficina de Defensa
dels Drets del Menor (ODDM) Javier Barés Marticorena (Decret
29/2000, de 3 de març), s'han realitzat les actuacions i/o
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activitats següents per promoure i facilitar l'aplicació i la difusió
dels convenis, les recomanacions internacionals i la legislació
autonòmica o nacional sobre els drets dels menors:
1. Escriptura d'un article de premsa per difondre els drets dels
infants i joves que s'aprovaren per l'Assemblea General de
l'ONU el 1959 i els de la Convenció dels Drets de l'infant que
s'aprovaren per l'Assemblea General de l'ONU el 1989, la qual
cosa suposa un instrument legal que permet l'exercici efectiu
d'aquests drets i les funcions de l'ODDM (Decret 16/1997, de 30
de gener), que es dirigí a tots els diaris de les Illes Balears.
2. Document (bilingüe) de presentació de l'ODDM per a
professionals i tècnics, que s'envia cada vegada que l'oficina
tramet una carta a qualsevol entitat, sigui quin sigui el motiu.
En aquesta carta, es reflecteixen recomanacions internacionals
i legislació autonòmica i nacional sobre els drets dels menors
següents:
- Drets del Nin (ONU, 1959).
- Convenció dels drets del nin (ONU, 1989).
- Llei 1/1996, de protecció jurídica del menor (nacional).
- Llei 6/1995, relativa a les normes que regulen la protecció de
menors (autonòmica).
- Llei 7/1995, d'aplicació de les mesures judicials sobre menors
infractors (autonòmica).
- Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es crea l'ODDM a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
- Decret 83/1998, d'11 de setembre, pel qual se substitueixen
articles determinats del Decret 16/1997.
- Decret 25/2000, de 25 de febrer, de modificació del Decret
16/1997.
Així mateix, s'ha enviat el document esmentat a sindicats,
colAlegis professionals i associacions professionals, a un total
de 22 entitats (expedient 23/00).
3. Carta als mitjans de comunicació social (premsa, ràdio i
televisió), mitjançant la qual es recorda que és ilAlegal la
publicació d'imatges o de noms dels menors en els mitjans de
comunicació quan això impliqui una intromissió ilAlegítima en la
seva intimitat, honradesa o reputació, o quan contradigui els
seus interessos, així com el dret a l'honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge (articles 4.1 i 4.1 de la Llei 1/1996).
També se'ls recorda, a la carta esmentada, que l'article 520.1 de
la Llei d'enjudiciament criminal regula que la detenció i la presó
provisional s'han de practicar de manera que menys perjudiqui
el detingut o pres en la seva persona, reputació o patrimoni.
Per això, se'ls recorda que cada vegada que apareixen noms o
imatges de menors en els mitjans de comunicació, els quals es
relacionen amb detencions o amb infraccions, aquests actuen
en contra d'aquestes lleis, la qual cosa motivarà l'actuació del
Ministeri Fiscal (expedient 14/00).
4. Entrevista, al Canal 37-Tele Nova, dia 12.04.00, sobre la
perillositat dels videojocs, on es recordà el principi 7è dels
drets del nin, segons el qual l'educació gratuïta i el joc són uns
drets que s'han de garantir (expedient núm. 17/00).
5. Entrevista a Ràdio Mallorca, dia 19.04.00, a causa del tema del
nin cubà que és als EUA, on es parlà que la responsabilitat dels
pares és la criança dels fills, segons l'article 18 de la Convenció
dels Drets del Menor. Així mateix, es parlà de la legislació
autonòmica i dels circuit d'atenció que fa referència als menors
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que es troben en una situació social difícil i als menors que es
troben en una situació de conflicte social.
6. Difusió de la Normativa Europea NE 1176 i 1177, sobre
equipaments o àrees de joc i revestiment de superfícies per a
parcs infantils (expedient 16/00), i de l'article 31 de la Convenció
dels drets del menor, segons el qual el joc és un dret que s'ha
de garantir, als ajuntaments de Palma i de Bunyola.
7. Cooperació en l'estudi d'àmbit nacional de la Fundació Save
the children sobre l'aplicació de l'article 2 de la Convenció dels
drets del nin, que instaura el principi de protecció univ e r s a l a
tot l'Estat per difondre l'article esmentat i per requerir informació
sobre aquest tema als organismes del Govern de les Illes
Balears:
- Direcció General de Menorca i Família.
- Direcció General de Cultura.
- Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
- Direcció General de Joventut.
- Direcció General de Serveis Socials.
- Direcció General d'Esports.
- Direcció General de Sanitat.
I també dels consells insulars:
- Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de Mallorca.
- Consell de Cooperació Local i servei de Menorca del Consell
Insular de Menorca.
- Conselleria de Benestar Social, Sanitat i Cooperació del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
(Expedient 18/00).

Des que es nomenà director de l'Oficina dels Drets del
Menor (ODDM) Javier Barés Marticorena (Decret 29/2000),
s'està fent feina per millorar la defensa dels drets dels menors,
en les adaptacions de procediments, reglaments o lleis
següents:
* Protocols de supervisió de diferents centres d'atenció a
menors, segons la seva especificitat, ja que des de l'oficina del
fiscal del Tribunal Superior de Justícia es duen a terme les
inspeccions sobre un protocol previ i, després, es redacta una
acta:
1. Protocol d'inspecció del centre de menors es Pinaret, de règim
tancat: s'ha acabat i s'ha de presentar al centre a la visita que es
preveu el mes de juny.
2. Protocol de supervisió de la Unitat de Diagnòstic
Socioeducatiu (UDSE), centre de primera acollida i observació
(en elaboració).
3. Protocol per al centre de prevenció de dia (en elaboració).
4. Protocol per al centre d'acollida-llar funcional (en elaboració).
* Protocol d'atenció a trucades d'urgència per a menors al
telèfon 112 (en elaboració amb les entitats i els organismes
relacionats amb menors).
* Adopció dels suggeriments de la normativa europea EN 1176
i 1177, de seguretat en els parcs infantils i els seus equipaments
(en projecte).
* Creació d'una normativa específica de seguretat i d'espais en
centres d'acollida de menors (en projecte).

8. Participació en la taula rodona sobre la Conferència europea
en matèria de violència contra dones i infància que es
desenvolupà a través de videoconferència a Palma, Eivissa i
Maó dia 17.04.00, on es presentà l'ODDM i es parlà del principi
9è dels drets del nin, sobre el dret a ser protegir contra
qualsevol manera d'abandonament, crueltat o explotació.

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

9. Entrevista amb la Plataforma 0-3 sobre el dret a l'educació (en
concret entre els 0 i els 3 anys), dia 29.03.00, i el grau
d'acompliment de la Logse (Llei 1/1990) i del reial Decret
1004/1991, del MEC, sobre centres d'educació preescolar.
Assistència a la taula rodona del Club Diario de M allorca, dia
7.04.00 sobre l'educació de 0 a 3 anys, on es destacà, també, el
deure d'auxili que tenen tots els ciutadans davant situacions de
desprotecció o maltractaments a menors. Reunió, dia 19.04.00,
amb el regidor d'Educació i Joventut de l'Ajuntament de Palma
i la consellera de Benestar Social (expedient 21/00).
Palma, 25 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 1698/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a
adaptacions i reformes de procediments per l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del
2000).

A la Pregunta RGE núm. 1699/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a
compliment de mesures de reforma tancada. (BOPIB núm. 43
de 14 d'abril del 2000).
El centre de menors es Pinaret atén tota la població de
l'arxipèlag amb mesures de règim d'internament. En aquest
sentit, executen mesures indistintament d'internament de cap de
setmana, de règim semiobert i de règim tancat, bé sigui per
resolució judicial, bé sigui per interlocutòria cautelar. També en
determinades ocasions s'ha utilitzat per dur a terme detencions
policials.
Atès que la pregunta parla d'un concepte molt poc
definit, ja que "tancat" no sabem si es refereix a l'ús pop ular del
terme, cosa que convertiria la pregunta parlamentària en una
solAlicitud d'informació general del centre, o si fa referència a
"règim tancat" que seria el terme correcte per definir un t i p u s
concret de mesura d'internament, passarem a respondre
ambdues qüestions.
Al llarg del 1999 foren atesos 40 menors, que comptant
els desinternaments i els posteriors reingressos pujarien fins als
45 casos. Les estades totals arribarien gairebé a les 5.600 amb
una punta de 23 menors internats simultàniament. La mitjana
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global de menors internats arribà als 17. Pel que fa a menors
amb mesures de règim tancat, aquesta xifra arriba als 16, però
s'ha de tenir present que gairebé sempre un menor amb mesures
de règim tancat és condemnat a altres amb règim d'internament
de distinta tipologia o que durant el període d'internament el
règim d'internament va passant a altres règims de menor
intensitat punitiva.
Pel que fa al cost total, comptabilitzant exclusivament
el període en què se'n féu càrrec per conveni l'associació
Diagrama, fou d'aproximadament 137.200.000 pessetes, de les
quals 133.000.000 corresponen al conveni amb Diagrama i la
resta a una aproximació de despeses corrents diverses que
pagà a més a més el Govern de les Illes Balears.
El cost per plaça/menor/dia, considerant la despesa
total abans esmentada i el total d'estades facturades per
Diagrama assoleix una xifra de 26.415 pessetes.
Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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millorar-ne la inserció en el si de la societat. D'altra banda, el
centre de dia també ha estat utilitzat per casos de menors en
risc social, és a dir, aquells que no tenen una mesura judicial
activa o que ja n'han tingut o que presenten dificultats
d'integració en els circuits normalitzats (expulsions de centres
escolars, problemes familiars, etc.).
El volum de menors atesos en el període 1999 fins avui
ha estat de 30 casos. En general, l'assistència al centre de dia
dels menors ha estat de llarga durada, perllongant-se en
determinats casos més d'un any, encara que en altres casos la
durada ha coincidit amb la mesura de medi obert imposada. Pel
que fa al càlcul de cost/plaça/dia, considerant que la capacitat
actual del centre és de 20 places i tenint present que alguns
recursos humans també s'han utilitzat per a altres actuacions
(programa d'intervenció puntual en el medi natural, per
exemple), per la qual cos a el cost en realitat seria menor, ha
estat aproximadament de 5.800 pessetes/plaça/dia.
Pel que fa al centre es Pinaret, el cost total aproximat
del centre fou de 137.200.000 pessetes, dels quals 133.000.000
corresponen al cost del conveni, i 4.200.000 corresponen a
diverses despeses corrents que ha de pagar a part el Govern.

Ordre de Publicació

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

I)
A la Pregunta RGE núm. 1700/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a
compliment de mesures per part dels menors. (BOPIB núm. 43
de 14 d'abril del 2000).

Ordre de Publicació
J)

El centre Sagrada Família, d'ençà de l'any 1999,
funciona com a centre de dia, és a dir, funciona en un règim
d'atenció i suport als menors en conflicte social amb un horari
diürn i du a terme tasques de suport escolar, tallers i tasques
d'integració social. En aquest sentit, permet atendre aspectes
que d'altra manera no serien coberts amb l'actual estructura
d'atenció a menors normalitzats.
L'assistència a un centre de dia es pot contemplar
d'acord amb la Llei 4/1992, com a part de determinades mesures
de medi obert, i es considera d'acord amb la nova Llei de
responsabilitat penal del menor (5/2000) com una mesura amb
entitat pròpia, per això s'ha de tenir present que fins ara el Jutjat
de Menorca mai no l'ha utilitzada com una mesura independent
a l'hora d'imposar una sanció. És a dir, no hi ha cap resolució
que condemni un menor només a assistir a un centre de dia.
Sempre es considera la mesura d'assistència a un centre de dia
com a complementària a subsidiària d'altres tipus de mesures en
medi obert. De fet, hi ha hagut sentències que combinen
llibertat vigilada i tractament terapèutic o simplement llibertat
vigilada amb l'assistència a un centre de dia.
No obstant el que s'ha dit fins ara, pel que fa al centre
de dia com a mesura judicial, hem de tenir present que el centre
de dia compleix una funció b`bàsica en el tractament
socioeducatiu de menors, no només en conflicte social, sinó
també en risc social. Pel que fa al primer aspecte, l'assistència
de dia és un recurs que és utilitzat habitualment pels educadors
i els responsables dels casos de menors amb mesures de medi
obert per dotar de contingut els plans d'intervenció individual
que tenen com a finalitat intentar aconseguir o, si més no,

A la Pregunta RGE núm. 1702/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a
directrius d'obligat compliment fixades pel Govern de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
Des de l'entrada en vigor de la Llei 8/1997, de 18 de
desembre, fins al mes d'agost del 1999 no en tenim coneixement
de cap, ni sols no havia estat mai convocada la Comissió
Interinsular de Protecció de Menors.
Una vegada convocada i celebrada la primera reunió
de la Comissió Interinsular, es va optar per una dinàmica de
debat obert, consens i acord en tots els temes comuns, sense
haver de fer ús de la potestat que la llei atribueix al Govern de
les Illes Balears.
Està pendent d'aprovació a la primera reunió de la
Comissió Interinsular del Menor, el Reglament de Tutela i
Adopció.
Palma, 31 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1703/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a estudis
i investigacions realitzats pel Govern en matèria de tutela i
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acolliment i adopció de menors. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril
del 2000).
En els darrers sis mesos no s'han realitzat estudis
específics sobre les matèries de referència, encara que està en
funcionament el "Programa experimental de detecció del
maltractament infantil a l'àmbit escolar" que en gran mesura
desenvolupa un paper preventiu a l'àmbit de protecció.
És un programa amb contractada solvència en edicions
anteriors, i té com a objectiu el foment de la detecció de
situacions de maltractaments a l'àmbit escolar, així com
l'entrenament per a l'abordatge educatiu d'aquestes situacions
per part dels mestres. Igualment, s'han dissenyat protocols, es
proporciona assessorament permanent i es dóna a conèixer la
xarxa d'intervenció amb els serveis de protecció de menors dels
consells insulars. Es desenvolupa amb la colAlaboració del
Ministeri d'Afers Socials i la Universitat de València, amb un
cost per a l'any 2000 de me's de 16.000.000 de pessetes.
El fet de no haver realitzat altres estudis d'àmbit
autonòmic en els darrers sis mesos, no dista massa de la
situació dels darrers tres anys. No obstant això, i després d'un
període de rodatge dels consells insulars en l'exercici de les
competències de protecció, aquest govern ha assolit les
responsabilitats que la llei li atribueix i ha començat a potenciar
la coordinació amb i entre els consells insulars fomentant la
colAlaboració tècnica i la homogeneïtzació de procediments i de
bases de dades, la qual cosa permetrà a curt termini la
realització dels estudis escaients.

Els presents a la sessió constitutiva de la comissió, en
representació de les institucions presents varen ser:
President: Eberhard Grosske i Fiol. Per delegació hi acudí la Sra.
Consellera de Benestar Social, Fernanda Caro i Blanco, en
aquells moments consellera sense cartera.
Vocals:
Pel Consell Insular de Mallorca: 2 tècnics de l'àrea de Benestar
Social del Consell, atès que la representant política no havia
estat nomenada.
Pel Consell Insular de Mallorca: Javier Tejero i Isla, conseller
insular de Cooperació i Protecció de Menors.
Pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera: Sofía Hernanz i
Costa, consellera de Benestar Social, Sanitat i Cooperació.
Abans del proper 15 de juny, se celebrarà una nova
reunió d'aquesta comissió.
No obstant això, per mandat de la comissió, es va crear
la reunió tècnica de coordinació, integrada per tècnics de cada
consell insular i del Govern, per a l'estudi i preparació de temes
i propostes, a més d'establir les coordinacions tècniques
escaients entre els equips dels tres consells i el Govern.
Recentment, s'han reunit per segona vegada durant aquest any.
Palma, 17 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
Palma, 31 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

M)
A la Pregunta RGE núm. 1705/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a la forma
de gestió del centre de reforma es Pinaret. (BOPIB núm. 43 de
14 d'abril del 2000).

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1704/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a membres
integrants de la Comissió Interinsular de protecció de
menors. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
La Comissió Interinsular de Protecció de Menors es va
crear a la Llei 8/1997, de 18 de desembre, estant els càrrecs que
la integren prevists a la mateixa llei. Sorpresivament, es va fer
omissió del manament legal durant més d'un any i mig durant el
qual sols no es varen nomenar els membres integrants, ni
celebrar la seva constitució.
No obstant això, i sobre la base de la sensibilitat
envers la cooperació interinsular, l'exercici responsable de les
funcions de govern i l'escrupolós sotmetiment a la legalitat
vigent, vàrem enllestir la tasca d'abordar les feines que la
desídia de l'anterior executiu havia deixat pendents.
Així, en data de 25 de novembre del 1999, l'Hble. Sr.
Conseller de Treball i Benestar Social va convocar els consells
insulars perquè nomenassin representant per a la comissió. La
sessió constitutiva va tenir lloc dia 15 de desembre del mateix
any.

En aquests moments s'estudien diverses possibilitats
per tal d'optimitzar de la millor manera possible els recursos de
la comunitat i, per tant, no hi ha cap decisió presa al respecte.
Fins ara, la forma de gestió s'ha dut a terme mitjançant
un conveni de colAlaboració entre la Conselleria de Treball i
Benestar Social (ara Conselleria de Benestar Social) i la
fundació Diagrama Intervenció Psicosocial per a l'Atenció de
Menors Internats en Règim Semiobert i Tancat, per un termini
de nou mesos (del dia 1 de gener al dia 31 d'agost de l'any 2000,
duració d'aquest conveni). Aquesta fundació es compromet a
mantenir a ple funcionament els serveis d'allotjament,
manutenció, neteja, servei mèdic i serveis educatius per al
tractament i la reinserció social, així com l'educació reglada
mitjançant professionals de la Conselleria d'Educació i Cultura
del Govern amb un cost total de 94.066.000.
Palma, 23 de maig del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1706/00, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a nous
imposts o taxes. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
Al llarg de l'any 2001, s'ha de dissenyar el nou sistema
de finançament de les comunitats autònomes que regirà a partir
de l'any 2002. És evident que la reforma dels nostres tributs a
llarg termini, des d'ara fins al final de la legislatura, l'any 2003,
estarà condicionada per les directrius assenyalades al Consell
de Política Fiscal i Financera. És per això que ara mateix la
Conselleria d'Hisenda encara no té tancada la previsió respecte
d'aquesta qüestió.
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El Museu Monogràfic de Pollèntia (Alcúdia), des de
l'any 1995 ha recaptat el següent:
* 1995: 422.463 pessetes.
* 1996: 1.309.400 pessetes.
* 1997: 1.059.750 pessetes.
* 1998: 1.303.450 pessetes.
* 1999: 1.126.000 pessetes.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Q)

No obstant això, la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
analitza les figures tributàries actualment en vigor i estudia, a la
vegada, diverses mesures tributàries noves que, si es considera
adient de convertir en projectes legislatius, es faran avinents al
Parlament de les Illes, mitjançant l'entrada com a projectes de
llei a la cambra autonòmica.
Aquesta revisió del sistema tributari actual es fa amb
l'objectiu de trobar fórmules solidàries i redistributives davant
la necessitat de garantir els ingressos necessaris per a la
inversió en manteniment de la nostra qualitat de vida. Així,
s'analitzen tant ls figures tributàries existents i el seu impacte,
com també les possibilitats de crear noves fórmules
impositives.
Palma, 2 de juny del 2000.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 1707/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
nombre de visitants rebuts pel Museu Monogràfic de
Pollèntia (Alcúdia). (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
El Museu M onogràfic de Pollèntia (Alcúdia), des de
l'any 1995 ha rebut el següent nombre de visitants (entre
visitants individuals i grups):

A la Pregunta RGE núm. 1709/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
Donació a favor de la comunitat autònoma de les Illes
Balears de diverses obres del pintor Atilio Boveri: dibuixos, una
colAlecció de planxes xilAlogràfiques i una colAlecció de planxes
metàlAliques. Sessió de la Junta de dia 26 d'abril del 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 1710/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
- Informe i/o valoració de l'oferta de venda al Govern
de les Illes Balears de l'obra "AlAlegoria de Mallorca" del pintor
Pere Quetglas "Xam". Sessió de la Junta de dia 26 d'abril del
1999.
- Informe i/o valoració de l'oferta de venda de
documentació històrica referida a Menorca, propietari Sr. Jim
Maps. Sessió de la Junta de dia 26 del 1999.

* 1995: 988 persones.
* 1996: 11.600 persones.
* 1997: 7.875 persones.
* 1998: 11.588 persones.
* 1999: 10.433 persones.

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

Ordre de Publicació
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 1708/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
recaptació del Museu Monogràfic de Pollèntia (Alcúdia).
(BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).

S)
A la Pregunta RGE núm. 1711/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
A hores d'ara no s'ha solAlicitat cap informe i/o
valoració a la Junta, a l'efecte de l'assegurança.
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

No s'ha solAlicitat cap infome i/o valoració a la Junta,
sobre solAlicituds de permisos d'exportació definitiva i temporal
de béns culturals de les Illes Balears a què es refereix l'article 5
de la Llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol.

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 1712/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
A hores d'ara no s'ha solAlicitat cap informe i/o
valoració a la Junta, a l'efecte del pagament d'imposts cedits.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació

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

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1716/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativ a a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
No s'ha solAlicitat cap informe i/o valoració a la Junta,
sobre els drets d'adquisició preferent de béns integrats del
patrimoni cultural.

U)
A la Pregunta RGE núm. 1713/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).

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

Ordre de Publicació
Z)

A hores d'ara no s'ha solAlicitat cap informe i/o
valoració sobre béns mobles de caràcter cultural, afectats per
un expedient de comprovació de valors, derivats de la gestió
dels tributs autonòmics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

A la Pregunta RGE núm. 1717/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
La Junta des de la seva creació s'ha reunit dues
vegades: 1a sessió constitutiva de dia 3 de febrer del 1999, 2a
sessió de dia 26 d'abril del 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 1714/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
A hores d'ara no s'ha solAlicitat cap informa i/o
valoració sobre els expedients d'inclusió de béns culturals en
alguna de les categories previstes en la legislació vigent.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1718/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
La Junta no ha constituït ponències específiques de
treball.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta
l'Hble. Sr. Diputat Josep
junta de qualificació i
cultural de la comunitat
d'abril del 2000).

RGE núm. 1715/00, presentada per
Simó Gornés i Hachero, relativa a
valoració de béns del patrimoni
autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1719/00, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
junta de qualificació i valoració de béns del patrimoni
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cultural de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 43 de 14
d'abril del 2000).
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modificació del decret autonòmic de protocol (publicada al
BOPIB núm. 37, de 10 de març d'enguany).

L'informe i la valoració de la documentació històrica de
Menorca, propietat del Sr. Jim Maps, es va realitzar
conjuntament pel vocal de la Junta el Sr. Juan Fco. Sánchez
Nistal, pel Sr. Miquel Àngel Marquès Sintes, arxiver del Consell
Insular de Menorca i pel Sr. Tomàs Vidal Bendito, president de
l'Institut Menorquí d'Estudis.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

B)
Relativa a habilitació de terminis per tal de
possibilitar la convocatòria de sessió extraordinària de la
Comissió d'Economia.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 2862/00 i 2906/00, del Grup Parlamentari
Socialista, relatius a solAlicitud de convocatòria d'una sessió
extraordinària de la Comissió d'Economia i de convocatòria
urgent de la Diputació Permanent, per tal de possibilitar la
compareixença del Sr. Bartomeu Reus i Beltran, president de
GESA.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 28 de juny del 2000, admeté a tràmit els escrits de
referència, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant els
quals solAliciten la convocatòria d'una sessió extraordinària
de la Comissió d'Economia per tal que s'hi produeixi la
compareixença del Sr. Bartomeu Reus i Beltran, president de
GESA, per tal d'informar aquesta cambra de les mesures que
pensa prendre per garantir el subministrament elèctric de
manera adequada a les necessitats dels ciutadans i de la
indústria davant els propers mesos, i la convocatòria urgent
de la Diputació Permanent perquè, d'acord amb el que preveu
l'article 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
adopti l'acord de possibilitar la realització de la sessió
extraordinària de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
de dia 28 de juny del 2000, atesos els escrits presentats pel
Grup Parlamentari Socialista RGE núm. 2862/00 i 2906/00,
i l'acord adoptat per la Diputació Permanent, en sessió del
mateix dia, acorda d'habilitar els dies necessaris per tal de
possibilitar la convocatòria de sessió extraordinària de la
Comissió d'Economia per a la compareixença del Sr.
Bartomeu Reus i Beltran, president de GESA, perquè informi
aquesta cambra de les mesures que pensa prendre per
garantir el subministrament elèctric de manera adequada a
les necessitats dels ciutadans i de la indústria davant els
propers mesos.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a tribunal qualificador de la 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 tribunal qualificador de la convocatòria de
referència, publicada al BOPIB núm. 51, de 16 de juny
d'enguany, serà integrat per:
* Presidenta:
Hble. Sra. Francisca Bennassar i Tous.

Relativa a retirada de la proposició no de llei RGE
núm. 950/00.

* Secretari:
Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 12 d'abril del 2000, el portaveu del
Grup Parlamentari Popular retirà la proposició no de llei de
referència, presentada pel seu grup parlamentari, relativa a

* Vocals:
Hble. Sr. Joan Buades i Beltran.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.
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Sr. Joan Mas i Sureda.
Suplent: Sra. Joana M. Vicens i Vich.
Sr. Pere Femenia i Roig.
Suplent: Sr. Miquel Tous i Giscafré.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juny del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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