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BB) A la Pregunta RGE núm. 2488/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a iniciatives per millorar
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BD) A la Pregunta RGE núm. 2490/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a percentatge d'augment
del pressupost del Museu de Menorca per a l'any 2000.
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BH) A la Pregunta RGE núm. 2495/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a revisió dels catàlegs
de llocs de feina dels museus.
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BI) A la Pregunta RGE núm. 2496/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides econòmiques
per fer front a obres d'adequació de nous espais a diferents museus (Museu de Mallorca).
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BJ) A la Pregunta RGE núm. 2498/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides econòmiques
per fer front a obres d'adequació de nous espais a diferents museus (Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera).
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BK) A la Pregunta RGE núm. 2499/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides econòmiques
per fer front a obres d'adequació de nous espais a diferents museus.
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BL) A la Pregunta RGE núm. 2500/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides econòmiques
per fer front a obres d'adequació de nous espais a diferents museus (Museu de Pollèntia).
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BM) A la Pregunta RGE núm. 2501/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides econòmiques
per fer front a obres d'adequació de nous espais a diferents museus (Museu de Muro).
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BN) A la Pregunta RGE núm. 2505/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a inversions reclamades
al Govern de l'Estat a realitzar als museus.
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BO) A la Pregunta RGE núm. 2506/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a problemes
d'adequació del Museu de Menorca.
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BP) A la Pregunta RGE núm. 2507/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a data d'aprovació del
nou decret d'intervencions arqueolòtiques.
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BQ) A la Pregunta RGE núm. 2513/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants dels museus
de les Illes Balears (dia 18 de maig del 2000 - Museu de la necròpolis del Puig dels Molins).
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BR) A la Pregunta RGE núm. 2516/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a funció de la Comissió
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BS) A la Pregunta RGE núm. 2657/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a beneficis fiscals en
l'àmbit de les Illes Balears.
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BT) A la Pregunta RGE núm. 2658/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a tractament fiscal més
favorable.
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BU) A la Pregunta RGE núm. 2659/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a lliurament de béns
d'interès cultural o catalogat
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BV) A la Pregunta RGE núm. 2664/00, presentada per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a promoció d'intercanvis
culturals.
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4. INFORMACIONS
A) Relativa a llista definitiva d'admesos al concurs-oposició amb caràcter interí, d'una plaça de lletrat/ada al servei del Parlament de
les Illes Balears.
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B) Relativa a tribunal qualificador del concurs-oposició amb caràcter interí d'una plaça de lletrat/ada al servei del Parlament de les
Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del
2000, debaté la Pregunta RGE núm. 176/00, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al cost econòmic de les cartes
emeses pel conseller d'Interior. (BOPIB núm. 30 de 28 de
gener del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

1271

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del
2000, debaté la Pregunta RGE núm. 3439/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa als procediments iniciats pel
Govern sobre l'escrit de revisió d'ofici presentat pel Cesif en
relació al pacte d'estabilitat del personal docent. (BOPIB
núm. 17 de 28 d'octubre del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del
2000, debaté la Pregunta RGE núm. 177/00, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa al concepte del conseller
d'Interior respecte de la cultura general. (BOPIB núm. 30 de
28 de gener del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel repr esentant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

E)
La Comis sió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1489/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
convidada dels diferents partits polítics a l'emiss ora de Ràdio
Jove a les passades eleccions generals. (BOPIB núm. 42 de 7
d'abril del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de
Benestar Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 d'abril del
2000, debaté la Pregunta RGE núm. 178/00, de l'Hble. Sra.
Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la renovació dels contractes
laborals de la CAIB. (BOPIB núm. 30 de 28 de gener del
2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1684/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular , relativa a
l'opinió de la directora general de Cooperació sobre
l'Hospital d'Higüey. (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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 612/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlam entari Popular, relativa al Pla
director sectorial de pedreres. (BOPIB núm. 35 de 25 de
febrer del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel vicepresident del
Govern de les Illes Balears i Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria.

J)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 753/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
període de rebaixes. (BOPIB núm. 37 de 10 de març del
2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel vicepresident del
Govern de les Illes Balears i Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 613/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar
Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les
associacions en desacord amb el vident Pla de pedreres.
(BOPIB núm. 35 de 25 de febrer del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel vicepresident del
Govern de les Illes Balears i Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria.

K)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 1683/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
conveni de millora de les zones comercials del casc urbà de
Ciutadella. (BOPIB núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel vicepresident del
Govern de les Illes Balears i Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de maig del 2000, debaté la
Pregunta RGE núm. 692/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
continuïtat de la Fira Nàutica del C.N. de Ciutadella. (BOPIB
núm. 35 de 25 de febrer del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel vicepresident del
Govern de les Illes Balears i Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.

A)
Compareixença dels responsables de l'Oficina de la Dona
i Víctimes del delicte de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, davant la Comissió de Drets Humans.
A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2000, tengué lloc la
compareixença dels responsables de l'Oficina de la Dona i
Víctimes del Delicte de Mallorca, Sra. Margalida Ferrando i
Barceló, de Menorca, Sr. Juan Pelaez i Leiva i d'Eivis s a i
Formentera, Sra. Sara Santacruz.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
B)
Compareixença del Sr. Bartomeu Reus i Beltran, president
de GESA, davant la Comissió d'Economia, sobre 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 (RGE núm. 2862/00 i
2906/00).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de juliol del 2000, tengué lloc la
compareixença de Sr . Bartomeu Reus i Beltran, president de
GESA, qui informà sobre el tema de referència.

Relativa a l'escrit RGE núm. 2338/00, presentat pel
Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears, relatiu a la
memòria d'activitats corresponent a l'any 1999.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny del
2000, tengué lloc l'exposició del tema objecte de l'escrit de
referència, per part de la Sra. Lourdes Costa i Torres,
presidenta del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

A)
Relativa a elecció del càrrec de vicepresident de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 12 d'abril del 2000, es procedí a l'elecció del
càrrec de vicepresident, i en resultà elegit, per 8 vots a favor
i 7 en blanc, el diputat Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a posposició de la compareixença RGE núm.
1721/00.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig del 2000, va quedar
posposada la compareixença de referència, solAlicitada per
quatre diputats membres d'aquesta comissió, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social sobre el seu viatge a Centreamèrica.
I això es publica per a coneixement general.

A la Pregunta RGE núm. 1701/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a mesures per
augmentar la taxa de natalitat a les Illes Balears. (BOPIB
núm. 43 de 14 d'abril del 2000).
Les Illes Balears presenten avui un notable increment
demogràfic. El 1996, tenien una població de dret de 758.199
habitants. El 1999, la població de dret de les Illes Balears havia
passat a 801.569 habitants. La demografia de les Illes Balears
creix, doncs, acceleradament.
Quant a la taxa de natalitat, les Illes Balears -segons dades
de l'Institut Nacional d'Estadística, publicades el juny del 2000
i relatives a l'any 1999- se situen en el primer lloc d'Espanya,
deixant al marge les ciutats de Ceuta i Melilla. Amb 11,9
naixements per cada mil habitants, les Illes Balears superen la
mitjana de l'Espanya, limitada a 9,58 naixements per cada mil
habitants.
L'any 1999, el creixement vegetatiu de la població de les Illes
Balears fou de 590 habitants. El creixement de la població de
dret no deriva, per tant, de l'increment vegetatiu, sinó d'una
onada immigratòria que ens arriba del territori de la Unió
Europea i, sobretot, del nord d'Àfrica i de l'Àfrica subsahariana.
Si la taxa de natalitat de les Illes Balears se situa en el primer
lloc d'Espanya és raonable que el Govern de les Illes Balears no
hagi previst cap actuació per incrementar de forma directa
l'esmentada taxa de natalitat.
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La reducció de la taxa de natalitat, d'altra banda, aparegué
amb la incidència creixent a les Illes Balears des de la dècada
dels 60. És -convé precisar-ho- general a tots els països
desenvolupats i fruit d'un conjunt de circumstàncies molt
complexes. De cap manera és una singularitat de les Illes
Balears que pugui capgirar-se amb actuacions d'abast local.
En comptes d'una actuació destinada a incrementar
directament la taxa de natalitat -abocada segurament al fracàsel Govern de les Illes Balears prefereix dur endavant una
"política indirecta" que permeti els nuclis familiars -sobretot els
més desfavorits- afrontar les problemàtiques que tendeixen a
disgregar-los.
Les polítiques de guarderies, de suport familiar, d'accés a
l'habitatge, de renda mínima d'inserció són, entre d'altres,
actuacions del Govern de les Illes Balears destinades a
cohesionar la família i aconseguir que, dins ella, els infants s'hi
puguin desenvolupar íntegrament.
El Govern de les Illes Balears, per tant, duu endavant una
política social de reforçament de la família que, de forma
indirecta, pot, a la llarga, afavorir un increment de la natalitat,
però no té prevista cap acció que incideixi directament sobre la
taxa de natalitat per tal d'incrementar-la.
El creixement de la població de les Illes Balears deriva
fonamentalment de la immigració, no de l'increment vegetatiu.
És sobre la immigració -per integrar-la dins la societat de les
Illes Balears- que es projecten les principals actuacions del
Govern.

La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2193/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, relativa a estudis sobre
mobilitat i alternatives de descongestió del trànsit rodat a
Menorca. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
S'ha remès ja al Consell Insular de Menorca, perquè ens
doni el vistiplau, el plec de condicions tècniques per a la
contractació de l'assistència tècnica per a la realització de
l'estudi de mobilitat de l'illa de Menorca.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2275/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Totes les necessàries per al bon funcionament de la
conselleria.
Palma, 9 de juny del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.

Palma, 6 de juliol del 2000:
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.

Ordre de Publicació
E)
Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2174/00, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a conselleries
que han participat en la Fira del disc. (BOPIB núm. 47 de 19
de maig del 2000).

A la Pregunta RGE núm. 2276/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Totes les necessàries per al bon funcionament de la
conselleria.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha participat en la
celebració de la Fira del disc a les Balears.

Palma, 19 de juny del 2000.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
La Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria no ha
participat en la celebració de la Fira del disc de Balears.
Palma, 24 de maig del 2000
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.
La Direcció General de Joventut de la Conselleria de
Benestar Social ha colAlaborat amb la Fira del disc.
Palma, 29 de maig del 2000.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2279/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
T otes les necessàries per al bon funcionament de la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
Palma, 14 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
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Josep Antoni Ferrer i Orfila.
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Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2280/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Totes les necessàries per assegurar el bon funcionament de
la Conselleria de Turisme.
Palma, 16 de juny del 2000.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 2285/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
A quest conseller ha realitzat les visites oficials als diferents
municipis de les Illes Balears necessàries per assegurar el bon
funcionament de la conselleria, així com les audiències als seus
representants.
Marratxí, 19 de juny del 2000.
El conseller d'Interior:
Josep Maria Costa i Serra.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2282/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Les necessàries per assegurar el bon funcionament de la
conselleria.
Palma, 5 de juny del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 2286/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
S'han realitzat les visites
funcionament de la conselleria.

I)

Les visites oficials als diferents municipis de les Illes
Balears o audiències oficials als seus representants que ha
realitzat la consellera són les necessàries per assegurar el bon
funcionament de la conselleria.
Palma, 2 de juny del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

per

al

bon

Palma, 12 de juny del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 2283/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).

necessàries

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2287/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als seus
representants. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Les necessàries per assegurar el bon funcionament de la
conselleria.
Palma, 19 de juny del 2000.
La consellera d'Innovació i Energia:
Misericòrdia Ramon i Juanpere.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 2284/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a visites oficials
o audiències oficials de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Les visites realitzades per l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca als municipis de les Illes Balears o audiències oficials als
seus representants, fins al dia 29 de maig del 2000 han estat les
necessàries per assegurar el bon funcionament de la
conselleria.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 2289/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Totes les necessàries per al bon
conselleria.

funcionament de la
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Palma, 9 de juny del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.

Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
S)
Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2289/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).

A la Pregunta RGE núm. 2296/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Les necessàries per assegurar el bon funcionament de la
conselleria.

Totes les necessàries per al bon funcionament de la
conselleria.

Palma, 5 de juny del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Palma, 19 de juny del 2000.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
T)
Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 2291/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
S'han mantingut les necessàries per al bon funcionament de
la conselleria.

A la Pregunta RGE núm. 2297/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Em plau comunicar-vos que, a les associacions, empreses,
colAlectius i entitats, se'ls han donat les audiències necessàries
per assegurar el bon funcionament de la conselleria.
Palma, 2 de juny del 2000.
El consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, 21 de juny del 2000.
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

U)

Q)
A la Pregunta RGE núm. 2293/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Totes les necessàries per al bon funcionament
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

de la

Palma, 14 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

A la Pregunta RGE núm. 2298/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències de
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 48 de
26 de maig del 2000).
Les audiències a associacions, empreses, colAlectius i
entitats que ha donat l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca
fins al dia 29 de maig del 2000 ha estat les necessàries per
assegurar el bon funcionament de la conselleria, i s'han rebut
totes les que ho han solAlicitat.
Palma, 6 de juny del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 2294/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Totes les necessàries per al bon
Conselleria de Turisme.
Palma, 16 de juny del 2000.
El conseller de Turisme:

funcionament de la

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 2299/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Aquest conseller ha realitzat les audiències a associacions,
empreses, colAlectius i entitats necessàries per assegurar el bon
funcionament de la conselleria.
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Marratxí, 19 de juny del 2000.
El conseller d'Interior:
Josep Maria Costa i Serra.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 2300/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
S'han mantingut les audiències necessàries per al bon
funcionament de la conselleria.
Palma, 12 de juny del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 2301/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a audiències a
associacions, empreses, colAlectius i entitats. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Les necessàries per assegurar el bon funcionament de la
conselleria.
Palma, 19 de juny del 2000.
La consellera d'Innovació i Energia:
Misericòrdia Ramon i Juanpere.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 2303/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública en règim de lloguer a Formentera.
(BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
L'Ibavi no té previst fer a Formentera 36 habitatges
protegits.
Fins ara no s'ha construït cap promoció a Formentera i és la
primera vegada que es preveu fer una promoció d'habitatges a
l'illa.
No s'ha decidit el règim d'ús.
Palma, 5 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 2304/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública en règim de lloguer a Eivissa. (BOPIB
núm. 48 de 26 de maig del 2000).

1277

A l'actualitat s'estan construint a Eivissa 72 habitatges
protegits i disposem del sòl necessari per a construir uns 50
habitatges més, dels quals una part seran destinats a lloguer.
Palma, 5 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 2305/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública en règim de lloguer a Menorca. (BOPIB
núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Aquest institut disposa de sòl per construir 100 habitatges
protegits a diferents municipis de Menorca.
El règim d'ús es decidirà d'acord amb cada ajuntament on es
construí la promoció.
Palma, 5 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 2306/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública en règim de lloguer a la part forana de
Mallorca. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Tenim sòl disponible per construir 500 habitatges protegits
a la part forana de Mallorca. Només un ajuntament ens ha
demanat que siguin de lloguer; això suposa un 10% destinat a
aquest ús.
Palma, 5 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 2307/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública en règim de lloguer a Palma. (BOPIB
núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Tenim sòl per construir 900 habitatges a Palma, dels quals
180 com a mínim, és a dir, un 20%, seran destinats a lloguer.
Palma, 5 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 2308/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a execució
d'habitatges de protecció oficial a Palma. (BOPIB núm. 48 de
26 de maig del 2000).
Actualment tenim en execució 276 habitatges que acabarem
aquest any 2000. Podrem iniciar la construcció de 400
habitatges més, que sortiran a licitació en els propers mesos.
Els habitatges dels anys 2001 i 2002 depenen de la
tramitació del planejament de l'Ajuntament de Palma.
L'Ibavi no disposa de més sòl. L'Ajuntament de Palma ens
ha ofert sòl a preus de mercat, amb un repercussió per habitatge
entre 5 i 6 milions. Els habitatges protegits no poden tenir una
repercussió superior al milió i mig.
Si l'Ajuntament de Palma o el Consell Insular de Mallorca no
posen el sòl de què disposen a la nostra disposició a un preu
assequible no podrem construir més habitatges a Palma.

El nombre d'habitatges a iniciar el 2002 i el 2003 depèn del
sòl que posin a la nostra disposició els ajuntaments o del que
puguem adquirir a un preu assequible.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 2311/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a execució
d'habitatges de protecció oficial a Eivissa. (BOPIB núm. 48 de
26 de maig del 2000).
Tenim en execució 72 habitatges que es finalitzaran aquest
any. L'any 2001 es construiran 50 habitatges.
El nombre d'habitatges a construir l'any 2002 i el 2003 depèn
del sòl que posin a la nostra disposició els ajuntaments o del
que puguem adquirir a un preu assequible.

Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 2309/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a execució
d'habitatges de protecció oficial a la part forana de
Mallorca. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Estan en execució 106 habitatges.
Ja hem dit que la previsió és de 500 amb el sòl de què
disposem actualment: l'any 2000, 110 habitatges; l'any 2001, 390
habitatges.
El nombre d'habitatges a iniciar el 2002 i el 2003 depèn del
sòl que posin a la nostra disposició els ajuntaments o del que
puguem adquirir a un preu assequible.

Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 2312/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a execució
d'habitatges de protecció oficial a Formentera. (BOPIB núm.
48 de 26 de maig del 2000).
Com ja hem dit en contestar l'altra pregunta, a Formentera
construirem 36 habitatges protegits.
Aquesta és la primera promoció que l'Ibavi realitza a l'illa. Si
aquest institut pogués disposar de més sòl a preu assequible
com el que ens ha venut "Sa Nostra" podríem incrementar el
nombre d'habitatges a construir.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AJ)
Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 2310/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a execució
d'habitatges de protecció oficial a Menorca. (BOPIB núm. 48
de 26 de maig del 2000).
Està prevista la construcció de 100 habitatges a l'illa de
Menorca: l'any 2000, 60 habitatges; l'any 2001, 40 habitatges.

A la Pregunta RGE núm. 2313/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a preu de
venda d'habitatges de promoció pública a Palma. (BOPIB
núm. 48 de 26 de maig del 2000).
El preu de venda per metre quadrat útil d'habitatges de
protecció especial és l'establert pel Reial Decret 1186/98, de 12
de juny.
El preu del metre quadrat útil per a règim especial és de
96.284 ptes.
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El preu del metre quadrat útil per a règim general és de
113.273 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim autonòmic és de
141.594 ptes.
El Govern central ha establert els preus a les Illes Balears de
l'àrea geogràfica C en un nivell notablement inferior als costos
de la construcció, el que fa que només es pugui fer promoció
pública.
Si els preus de venda se situessin en el nivell A com a
Madrid o Barcelona, etc., també els promotors privats podrien
construir habitatges de protecció oficial. Demanat en
nombroses ocasions, el Govern central no ha atès les peticions
del Govern de les Illes Balears, malgrat el fet que això
possibilitaria la construcció de més habitatges de protecció
oficial.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 2314/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a preu de
venda d'habitatges de promoció pública a la part forana de
Mallorca. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
El preu de venda per metre quadrat útil d'habitatges de
protecció especial és l'establert pel Reial Decret 1186/98, de 12
de juny. És el mateix a tots els municipis de les Illes Balears.
El preu del metre quadrat útil per a règim especial és de
96.284 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim general és de
113.273 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim autonòmic és de
141.594 ptes.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 2315/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a preu de
venda d'habitatges de promoció pública a Menorca. (BOPIB
núm. 48 de 26 de maig del 2000).
El preu de venda per metre quadrat útil d'habitatges de
protecció especial és l'establert pel Reial Decret 1186/98, de 12
de juny. És el mateix a tots els municipis de les Illes Balears.
El preu del metre quadrat útil per a règim especial és de
96.284 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim general és de
113.273 ptes.
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El preu del metre quadrat útil per a règim autonòmic és de
141.594 ptes.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 2316/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a preu de
venda d'habitatges de promoció pública a Eivissa. (BOPIB
núm. 48 de 26 de maig del 2000).
El preu de venda per metre quadrat útil d'habitatges de
protecció especial és l'establert pel Reial Decret 1186/98, de 12
de juny. És el mateix a tots els municipis de les Illes Balears.
El preu del metre quadrat útil per a règim especial és de
96.284 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim general és de
113.273 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim autonòmic és de
141.594 ptes.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 2317/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a preu de
venda d'habitatges de promoció pública a Formentera.
(BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
El preu de venda per metre quadrat útil d'habitatges de
protecció especial és l'establert pel Reial Decret 1186/98, de 12
de juny. És el mateix a tots els municipis de les Illes Balears.
El preu del metre quadrat útil per a règim especial és de
96.284 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim general és de
113.273 ptes.
El preu del metre quadrat útil per a règim autonòmic és de
141.594 ptes.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 2318/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats.
(BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
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L'Ibavi té prevista la rehabilitació del polígon de Llevant, de
Palma, amb una inversió de 2.400 milions de pessetes per a la
rehabilitació de 1.200 habitatges.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 2319/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats
a la part forana de Mallorca. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig
del 2000).
A Manacor es rehabilita un edifici i al municipi d'Inca un
altre, el que dóna com a resultat un total de 62 habitatges.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 2320/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats
a Menorca. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Act ualment estem en converses amb els ajuntaments dels
municipis de l'illa de Menorca en relació amb aquest assumpte.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 2321/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats
a Eivissa. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Estem en converses amb l'Ajuntament d'Eivissa per dur a
terme la rehabilitació dels barris de Sa Penya i La Marina.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 2322/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a habitatges
de promoció pública realitzats a partir d'edificis rehabilitats
a Formentera. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).

No ho tenim previst, ni tenim cap petició al respecte, de
moment.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 2323/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a solars amb
què compta l'Ibavi. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
Tots els solars de què disposa l'Ibavi són els que donen lloc
a les promocions que s'han especificat a les anteriors
preguntes.
Mallorca
Es PilAlarí
S.Gibert-Palma
S.Gibert-Palma
S.Gibert-Palma
S.Gibert-Palma
S.Gibert-Palma
Polígon Llevant
S.Rossinyol-Palma
Sa Calatrava-Palma
Sa Calatrava-Palma
Es Vivero-Palma
Secar de la Real
Artà
Deià
Felanitx
Inca
Inca
Lloseta
Llucmajor
Marratxí
Marratxí
Manacor
Mancor de la Vall
Moscari
Petra
Pollença
Port Pollença
Valldemossa
Menorca
Ciutadella
Ciutadella
Ferreries
Maó
Sant Lluís

c/Mimosa
c/Mimosa
c/Albercoquer
c/Plataner
c/Plataner
c/Manuel Azaña
c/Jacob Sureda
c/Baluart
c/Blanquers
U.A.-19-10
c/I. Sabran
Gran Via Constitució
c/Boi
c/R. Argentina
c/Felip II
Avda. Jaume I
U.A.1-3
c/Gràcia
c/Cas Capità
c/Can Farineta
c/Moriscos
Passeig des Pont
Crta. Selva
c/Arraval
c/Cecili Metel
c/Vicenç Buades
c/Flores

c/Sa Coma
c/Sa Coma

350 habit.
40 habit.
40 habit.
44 habit.
74 habit.
70 habit.
60 habit.
50 habit.
30 habit.
9 habit.
110 habit.
23 habit.
54 habit.
24 habit.
44 habit.
27 habit.
14 habit.
85 habit.
17 habit.
14 habit.
22 habit.
48 habit.
19 habit.
13 habit.
18 habit.
20 habit.
73 habit.
8 habit.

c/Sant Cirili
Son Perruquet

6 habit.
20 habit.
16 habit.
8 habit.
8 habit.

Eivissa
Eivissa
Eivissa

ParcelAla T19
Es Putxet

72 habit.
50 habit.

Formentera
Sant Francesc Xavier

Cap de Berberia

36 habit.
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Palma, 8 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 2324/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a compra de
solars per part de l'Ibavi. (BOPIB núm. 48 de 26 de maig del
2000).
Enguany s'ha adquirit sòl al municipi de Lloseta (Mallorca),
on es construiran 92 habitatges, i al de Sant Francesc Xavier de
Formentera, on es construiran 36 habitatges.
Les possibilitats d'adquisició de sòl per part de l'Ibavi són
limitades, sempre que el preu oferit estigui dins els límits de la
protecció oficial.
No s'ha pogut adquirir sòl a Palma perquè el preu oferit per
l'Ajuntament és de 40.000 i 30.000 ptes. el metre quadrat
edificable, quan el preu màxim per a règim especial no pot
superar les 14.000 ptes. el metre quadrat, i el preu per a règim
general no pot superar les 18.000 pessetes el metre quadrat.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 2325/00, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a cessió de
solars per a la construcció d'habitatges de protecció oficial.
(BOPIB núm. 48 de 26 de maig del 2000).
L'Ibavi ha demanat, en el transcurs d'aquesta legislatura, a
tots els municipis de les Illes Balears i als consells insulars la
cessió gratuïta o onerosa de sòl per a la construcció
d'habitatges de protecció oficial.
Han respost a aquesta demanda i estem en negociacions
amb els ajuntaments d'Alcúdia, Artà, Binissalem, Calvià,
Fornalutx, Inca, Maria de la Salut, Marratxí, Petra, Pollença,
Eivissa, Ferreries i Es Castell.
Ens han manifestat la seva manca de sòl els ajuntaments
d'Escorca, Mancor de la Vall, Santanyí i Sant Antoni de
Portmany.
La resta a data d'avui no ha contestat la nostra demanda.
Palma, 7 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.
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Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 2390/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a projectes de
suport a la innovació tecnològica en matèria turística (BOPIB
núm. 49 de 2 de juny del 2000).
En relació a la pregunta parlamentària de referència,
realitzada pel Grup Parlamentari Popular, es relacionen els
projectes de suport a la innovació tecnològica en matèria
turística, que està desenvolupant aquesta conselleria
directament o a través de la Fundació IBIT:
- InTouriSME: "Building a Internet-based Tourism
Constituency for SME's in the Less Favoured Regions of
Europe".
- FETISH: "Federated European Tourism
System Harmonisation-Engineering Task Force".

Information

- Pla Balear
(RITTS / RIS).

Tecnològica

d'Innovació

i

Transferència

Palma, 23 de juny del 2000.
La consellera d'Innovació i Energia:
Misericòrdia Ramon i Juanpere.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 2401/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relativa a propostes sobre
el llibre blanc de seguretat alimentària (BOPIB núm. 49 de 2
de juny del 2000).
No hem trobat necessari formular cap proposta, atès que
des del punt de vista tècnic no hi ha res a objectar. A més a
més, aquestes propostes no es desenvolupen, sinó que
simplement s'enuncien ja que es tracta d'esborrany de les
mesures que es volen adoptar.
En referència a la resta de la qüestió, creim que és correcte
el que es proposa ja que contempla tots aquells aspectes que
tenen a veure amb l'obtenció d'un alt nivell de seguretat
alimentària i de protecció de la salut dels consumidors
europeus, amb una gran quantitat de components de tipus
estructural i d'organització que afecten els diferents organismes
que composen la UE, per la qual cosa ningú millor que ells per
estructurar i fonamentar tot el que es relaciona amb el Llibre
Blanc.
Palma, 23 de juny del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 2426/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a subvencions a
l'EMT de Palma (BOPIB núm. 49 de 2 de juny del 2000).
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L'Empresa Municipal de Transports de Palma no ha rebut
mai cap subvenció per a les línies regulars interurbanes de la
seva titularitat per part del Govern.
L'article 4 de l'Ordre de la Conselleria de Foment de dia 18 de
juny del 1996, per la qual es regulen les subvencions per a les
concessions de serveis públics regulars permanents de
transport de viatgers per carretera d'ús general, prohibeix
l'atorgament de subvencions a aquelles concessions de
titularitat pública o participades per organismes de caràcter
públic.
Palma, 20 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 2487/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a edificis
en estat lamentable a museus de titularitat pública (BOPIB
núm. 50 de 9 de juny del 2000).
El Museu Monogràfic del Puig des Molins; es troba
actualment tancat al públic per obres de restauració a càrrec del
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
El Museu de Muro; per problemes d'humitat i de goteres
ocasionades pel mal estat de la seva coberta. Enguany es
realitzaran les obres de reparació de la coberta del Museu de
Muro.
El Museu de Mallorca; volada i canalitzacions pati interior.
Les obres es realitzen en aquests moments.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 2488/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
iniciatives per millorar l'estat lamentable d'alguns museus
(BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
Les iniciatives que ha emprès el Govern de les Illes Balears
per millorar l'estat dels museus són:
- Ha augmentat la dotació pressupostària dels museus.
- Ha requerit al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports,
titular dels edificis dels museus, les inversions i les actuacions
necessàries per millorar l'estat i la situació dels centres
museístics.
- Es fa un seguiment continuat, i amb la direcció de
cadascun dels centres, de totes les necessitats i de les
urgències que puguin sorgir del manteniment i de la
conservació dels edificis.

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

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 2489/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
percentatge d'augment del pressupost del Museu de Mallorca
per a l'any 2000 (BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
El pressupost del Museu de Mallorca ha augmentat un
70,86% respecte al pressupost de l'any 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 2490/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
percentatge d'augment del pressupost del Museu de Menorca
per a l'any 2000 (BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
El pressupost del Museu de Mallorca ha augmentat un
13,17% respecte al pressupost de l'any 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 2491/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
percentatge d'augment del pressupost del Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera per a l'any 2000 (BOPIB núm. 50 de 9
de juny del 2000).
El pressupost del Museu Arqueològic d'Eivissa i
Formentera ha augmentat un 6,92% respecte al pressupost de
l'any 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 2492/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
percentatge d'augment del pressupost del Museu Monogràfic
des Puig des Molins per a l'any 2000 (BOPIB núm. 50 de 9 de
juny del 2000).
El pressupost del Museu Monogràfic Es Puig des Molins
ha augmentat un 24,53% respecte al pressupost de l'any 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 2494/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
percentatge d'augment del pressupost del Museu de Muro per
a l'any 2000 (BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
El pressupost del Museu Etnològic de Muro és inclòs a les
partides del Museu de Mallorca.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 2495/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a revisió
dels catàlegs de llocs de feina dels museus (BOPIB núm. 50 de
9 de juny del 2000).
Com podeu comprovar en el BOIB número 69 de dia 03-062000, s'han creat noves places als museus i se n'han modificat
d'altres, tenint en compte la naturalesa dels fons museístics
existents la demanda social, les mancances de personal que hi
havia i les necessitats plantejades en cadascun dels centres
museístics.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 2499/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides
econòmiques per fer front a obres d'adequació de nous espais
a diferents museus (BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
Enguany s'ha obert novament al públic la necròpolis del
Puig dels Molins amb una inversió, per part del Govern de les
Illes Balears, de 1.000.000.- PTA, per a la seva adequació i visita
pública.
Quant al Museu de la necròpolis és tancat al públic i resta
pendent de la segona fase d'acabament d'obres i de la redacció
del projecte museogràfic per part del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 2500/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides
econòmiques per fer front a obres d'adequació de nous espais
a diferents museus (Museu de Pollèntia) (BOPIB núm. 50 de 9
de juny del 2000).

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 2496/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides
econòmiques per fer front a obres d'adequació de nous espais
a diferents museus (Museu de Mallorca) (BOPIB núm. 50 de 9
de juny del 2000).
El capítol 6: Inversions Reals, ha augmentat 40.000.000.PT A respecte del pressupost de l'any 1999 per fer front a les
obres d'adequació de nous espais i a obres de restauració i
conservació al Museu de Mallorca i al Museu Etnològic de
Muro.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 2498/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides
econòmiques per fer front a obres d'adequació de nous espais
a diferents museus (Museu Arqueològic d'Eivissa i
Formentera) (BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
Totes les sales del Museu Arqueològic d'Eivissa i
Formentera són obertes al públic. De moment i durant aquest
any no es tenen previstes obres d'adequació de nous espais ni
obres de rehabilitació.

En el Museu de Pollèntia, durant l'any 2000, no es tenen
previstes obres de rehabilitació de l'edifici.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 2501/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a partides
econòmiques per fer front a obres d'adequació de nous espais
a diferents museus (Museu de Muro) (BOPIB núm. 50 de 9 de
juny del 2000).
Per a l'any 2000 s'ha dispost al capítol 6: Inversions Reals
del Museu de Mallorca. una partida de 15.000.000.- PTA per fer
front a les despeses de les obres de reparació de la coberta del
Museu Etnològic de Muro.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 2505/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a

1284

BOPIB núm. 56 - 21 de juliol del 2000

inversions reclamades al Govern de l'Estat a realitzar als
museus (BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).

n'emeti informe. Un cop que disposem de tots els informes
preceptius, es trametrà al Consell de Govern i posteriorment es
procedirà a la seva publicació al BOIB.

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d'Educació i Cultura, ha reclamat al Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports, com a titular dels museus, les següents
inversions:
- Museu de Mallorca. Febrer 2000. Reparació d'urgència de
la volada del Museu de Mallorca. Març del 2000 el Ministeri ens
comunica la resolució relativa a obres d'emergència per un
import de 32 milions de pessetes.
- Museu Monogràfic del Puig dels Molins. Maig 2000.
SolAlicitud perquè el Ministeri encarregui la redacció de la
segona fase d'acabament de les obres del Museu Monogràfic,
i la redacció del projecte museogràfic i la posterior execució dels
dos projectes.
- Museu de Menorca. Juny 2000 reclamació al Ministeri per
concertar una reunió i tractar els temes que varen quedar
pendents de finalització de l'exposició permanent del Museu i
altres qüestions que ens preocupen: sistema de seguretat
exterior, humitats, sistema d'evacuació, fossa asèptica i aljub,
etcètera.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 2506/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
problemes d'adequació del Museu de Menorca (BOPIB núm.
50 de 9 de juny del 2000).
Malauradament, des de la inauguració del Museu de
Menorca i de les obres que va dur a terme el Ministeri
d'Educació i Cultura, a l'edifici del Museu, encara subsist eixen
algunes deficiències que s'han de corregir, com ara mesures de
seguretat a l'exterior de l'edifici; problemes en els desguassos
del claustre; humitats a les cobertes; funcionament correcte de
la fossa asèptica; completar i corregir, en alguns casos, la
retolació exterior i interior del Museu i reparar petites
deficiències que s'han detectat en l'exposició permanent (vitrina
rompuda, separadors i reguladors de la circulació, estructura del
vídeo que no funciona, etcètera).

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

Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 2513/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a visitants
dels museus de les Illes Balears (dia 18 de maig del 2000 Museu de la necròpolis del Puig dels Molins) (BOPIB núm. 50
de 9 de juny del 2000).
El dia 18 de maig la Necròpolis es trobava tancada al públic
per obres de condicionament i d'adequació per a la seva
obertura. Es va obrir al públic dia 24 de maig.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 2516/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a funció de
la Comissió Interdepartamental de l'Esport (BOPIB núm. 50 de
9 de juny del 2000).
L'avantprojecte de llei de transferències en matèria d'esports
als consells insulars preveu la creació d'una Comissió
Interdepartamental de l'Esport, el funcionament de la qual
encara no s'ha desenvolupat reglamentàriament. No obstant
això, és de suposar que la seva funció serà la de coordinar tots
aquells temes que en matèria esportiva necessitin de l'obtenció
d'un consens previ al seu desenvolupament i també el de
constituir un fòrum de discussió alhora de desenvolupar
aspectes continguts a la Llei de l'esport que resten pendents de
reglamentació, sense prejudici del que es pugui establir
futurament dins el marc estatutari.
Palma, 3 de juliol del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

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

Ordre de Publicació

BS)
A la Pregunta RGE núm. 2657/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a beneficis
fiscals en l'àmbit de les Illes Balears (BOPIB núm. 51 de 16 de
juny del 2000).

BP)
A la Pregunta RGE núm. 2507/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a data
d'aprovació del nou decret d'intervencions arqueolòtiques
(BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
El Decret de reglament d'intervencions arqueològiques i
paleontològiques s'ha remès al Consell Consultiu perquè

D'acord amb l'establert en el Reial Decret 111/1986 del
patrimoni històric espanyol, modificat pel Reial Decret 64/1994,
de 21 de gener, els beneficis fiscals per titularitat o adquisició
de béns integrants del patrimoni històric espanyol no són
aplicables ni en l'impost sobre el patrimoni, ni en l'impost sobre
la renda de les persones físiques, ni en l'impost sobre
successions i donacions.
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Atès que el benefici fiscal consisteix en l'exempció d'aquells
béns en l'impost sobre el patrimoni i que la seva gestió, en via
voluntària, la realitza l'Agència Estatal d'Administració
Tributària, no poden detectar-se les autoliquidacions
presentades en les quals s'han deixat de consignar els béns
exempts.
Referent a l'impost sobre successions i donacions, tribut
cedit, la gestió del qual correspon a la CAIB, hem de recordar
que el benefici fiscal de la reducció de la base imposable és
aplicable des de l'1 de gener del 2000, ja que té l'origen legal en
la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i d'ordre social. Per tot això i perquè l'obligació
de declarar les adquisicions mortis causa neix als sis mesos de
la meritació (mort del causant), encara no podem comptar amb
la presentació de liquidacions amb solAlicitud de reducció per
adquisició de béns d'interès cultural.
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Iniciatives per a la promoció d'intercanvis culturals
* Convocatòria d'ajuts al foment dels intercanvis culturals entre
les Illes Balears: ajuts a la programació de gires d'empreses
culturals amb circuits propis; ajuts a la participació de creadors,
empreses i grups culturals a fires, mercats, exposicions,
certàmens i festivals: ajuts a l'activitat exterior de creadors,
intèrprets, agents culturals, entitats i associacions sense ànim
de lucre.
* ColAlaboració amb els consells insulars i amb altres
institucions i/o entitats privades per promoure activitats
culturals: exposicions, teatre, música, etc., a totes les Illes
Balears.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

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

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 2658/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
tractament fiscal més favorable. (BOPIB núm. 51 de 16 de juny
del 2000).
Com sabeu, les entitats locals no podran prendre mesures
que atorguin un tractament fiscal més favorable als propietaris
de béns immobles, perquè la titularitat legislativa dels tributs
locals és detinguda per l'Estat, en matèria de concessions
d'exempcions. S'instarà el Govern central perquè es modifiqui,
en aquest sentit, la Llei d'hisendes locals.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 2659/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
lliurament de béns d'interès cultural o catalogat (BOPIB núm.
51 de 16 de juny del 2000).
En aplicació de l'article 113 de la Llei general tributària, no
pot ser facilitada aquesta informació i menys sense
l'autorització del contribuent, perquè és una informació de
caràcter reservat.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 2664/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a promoció
d'intercanvis culturals. (BOPIB núm. 51 de 16 de juny del
2000).

Ordre de Publicació
A)
Relativa a llista definitiva d'admesos al concurs-oposició
amb caràcter interí, d'una plaça de lletrat/ada al servei del
Parlament de les Illes Balears.

Relació d'aspirants admesos
Bauzá Martorell, Felio José
Bauzá de Mirabó López, José
Buades Lallemand, Asunción
Caballero Solivellas, María Luísa
Cerdó Capellà, María Cristina
Clar Barceló, Luis
Diéguez Seguí, Antonio
García Soriano, Ricardo
Gomila Romero, Antònia
Martínez Bosch, Beatriz
Matas Gayá, Joan
Mateu Vilaseca, Joan
Matías Bermejo, Lucía
Monserrat Bibiloni, Miguel
Morey Soriano, Alejandro
Munar Pascual, Esperança
Rosselló Corró, Maria del Pilar
Salas Bauzá, Nieves
Serra Serra, Rafael
Servera Martínez, Joana Maria

DNI
34.068.790
43.007.228
41.403.105
43.030.382
43.060.264
43.044.655
19.979.542
23.376.879
43.094.705
43.048.573
78.202.286
39.341.475
43.046.913
42.967.398
43.104.599
43.055.970
43.067.651
42.963.047
43.066.902
43.086.626

A la seu del Parlament, 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

B)
Relativa a tribunal qualificador del concurs-oposició amb
caràcter interí d'una plaça de lletrat/ada al servei del
Parlament de les Illes Balears.
D'acord amb la base cinquena de les reguladores del
concurs-oposició de referència (publicat al BOPIB núm. 50, de
9 de juny d'enguany), el tribunal qualificador del concursoposició esmentat serà integrat pels següents membres:
* President:
Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
* Vocals:
Titular: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.
Suplent: Hble. Sra. Francisca Bennàssar i Tous.
Titular: Sr. Joan Oliver i Araujo.
Suplent: Sra. Maria Ballester i Cardell.
Titular: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Josep Antoni Pujadas i Porquer.
Titular: Sra. Catalina Palmer i Taura.
Suplent: Sr. Francisco Jiménez i Bestard.
* Secretari:
Titular: Sr. Antoni Lliteras i Pascual.
Suplent: Sra. Joana Maria Vives i Alario.
A la seu del Parlament, 19 de juliol del 2000.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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