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D) RGE núm. 3827/00, del Grup PSM-Entesa Nacionalista, relativa a sol·licitud al Ministeri de Foment de finançament per a inversions
ferroviàries.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre
el pla de subvencions anunciades pel Govern de les Illes
Balears per a les finques incloses en futurs parcs naturals
(RGE núm. 2246/00).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre del 2000,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient qui informà sobre el tema de referència.

1371

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre el desenvolupament i les conclusions de les jornades
d'educació secundària obligatòria (RGE núm. 2250/00).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre
del 2000, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports qui informà sobre el
tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la política del Govern de les Illes Balears en matèria de
museus (RGE núm. 1865/00).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de setembre
del 2000, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Esports qui informà sobre el
tema de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ajornament de la compareixences RGE núm.
1868/00.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre del 2000, es
produí l'ajornament de la compareixença de referència, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, sobre adquisició del primer habitatge, a causa de
compromisos anteriorment contrets.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre la modificació del pla de
carreteres que està en tramitació (RGE núm. 3188/00).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 28 de setembre del 2000,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports qui informà sobre el tema
de referència.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROPOSTES
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre del 2000, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposta RGE
núm. 3844/00, de la Comissió Tècnica Interinsular,
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d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'ordenació del territori.
Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

cada illa. En segon lloc, és objecte de transferència la
competència en l’elaboració i l’aprovació de determinats plans
directors sectorials d’àmbit insular i de les normes territorials
cautelars i prèvies a la redacció dels plans de competència
insular. Finalment, la transferència es completa amb algunes
facultats de caràcter executiu que convé atribuir als ens insulars
en consonància amb els plantejaments descentralitzadors de la
nova legislació d’ordenació territorial.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Josep Portella i Coll, secretari de la Comissió Tècnica
Interinsular, certifica:
Que el Ple de la Comissió Tècnica Interinsular, a la sessió de
dia 27 de juliol del 2000, aprovà la proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'ordenació del
territori, amb el text literal que es transcriu a continuació:
Proposta d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’ordenació del territori

Tot això ha de fer possible que les institucions pròpies de
cada illa puguin desenvolupar, en l’àmbit respectiu, un model
territorial propi, sense perjudici de la posició que, d’acord
també el text estatutari, correspon al Govern i a l’Administració
de la comunitat autònoma. A aquestes instàncies es reserven,
en conseqüència, determinades facultats normatives i
executives, entre les quals ocupa un lloc destacat la redacció de
les directrius d’ordenació territorial, mitjançant les quals es
garanteixen els interessos públics de caràcter suprainsular i es
doten de coherència les polítiques territorials que han de ser
aplicades pels consells insulars.
Article 1.

Exposició de motius.
L’ordenació del territori, és a dir, la delimitació normativa
dels usos i les activitats que s’han de desenvolupar en un espai
concret a les, a l’arxipèlag balear, una de les funcions dels
poders públics amb més transcendència social, amb la qual es
pretén configurar un model territorial integral i coherent,
respectuós amb les diferents característiques de cada illa.
Des d’una perspectiva jurídica, l’ordenació del territori se
situa al vèrtex superior de la política territorial i urbanística.
Aquesta té una estructura piramidal, que parteix d’una visió
superior, general i directiva, i va descendint fins a determinar i
a programar, d’una manera molt precisa, l’actuació de les
diverses administracions públiques, així com els drets i els
deures dels particulars afectats. Aquesta estructura conceptual
té la seva manifestació principal a l’ordenament jurídic de la
comunitat autònoma, a la Llei d’ordenació territorial, el text al
qual correspon determinar, a més, el paper del conjunt
d’institucions i d’ens públics que exerceixen competències en
aquesta matèria.
En l’estat actual de l’evolució del nostre sistema
administratiu és necessari adequar les polítiques territorials a la
posició cada vegada més rellevant dels consells insulars. La
potenciació d’un model descentralitzat que permeti una gestió
autònoma dels interessos propis de cada illa, realitzada, a més,
des d’una administració més propera als ciutadans, ha de
quedar reflectida en l’atribució de competències d’elaboració i
aprovació de determinats instruments d’ordenació territorial,
sense perjudici de les funcions coordinadores de les instàncies
autonòmiques.
En conseqüència, i d’acord amb el que es preveu l’article
39.8 de l’Estatut d’Autonomia, que estableix la possibilitat que
els consells insulars puguin assumir la funció executiva i de
gestió en l’ordenació del territori, es transfereix a aquests ens,
en primer lloc, la competència en l’elaboració i l’aprovació dels
plans territorials insulars, és a dir, dels instruments que han de
configurar de manera decisiva l’estructura territorial bàsica de

D’acord amb l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia, per
aquesta llei s’atribueixen als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, amb el caràcter de pròpies, i
en el marc d’allò que disposa la legislació d’ordenació
territorial, les competències següents:
1. Les relatives a l’elaboració i l’aprovació dels plans territorials
insulars.
2. Les relatives a l’elaboració i l’aprovació dels instruments
d’ordenació següents, en l’àmbit insular corresponent:
a) Pla director sectorial de pedreres.
b) Pla director sectorial de residus sòlids.
c) Pla director sectorial d’ordenació de l’oferta turística.
d) Pla director sectorial d’equipaments comercials.
E) Pla director sectorial de camp de golf.
3. Les relatives a l’elaboració i l’aprovació d’altres plans
director sectorials d’àmbit insular quan així ho prevegin les
corresponents lleis retributiu les competències.
4. Les relatives a l’elaboració i aprovació de les normes
territorials cautelars que hagin de precedir la formulació, la
revisió o la modificació dels instruments d’ordenació territorial
que correspon aprovar als consells insulars.
5. Les de caràcter executiu que la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
Directrius d’Ordenació Territorial, atribueix al Govern de les
Illes Balears, en els casos i les condicions següents:
a) L’aprovació, per causes justificades i amb audiència prèvia
de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, de la
modificació dels percentatges establerts a l’apartat 1 de la
disposició transitòria quarta, per a un o més municipis de
l’àmbit insular respectiu.
b) L’aprovació relativa al compliment de les condicions per al
manteniment de la classificació urbanística dels terrenys als
quals fa referència l’apartat 1 de la disposició transitòria sisena,
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en el qual cas no és necessari l’informe de la Comissió Insular
d’Urbanisme a què es refereix l’esmentada disposició.
c) Les facultats establertes a la disposició transitòria setena.
d) La delimitació de les zones definides per les projeccions
ortogonals en les condicions establertes a la disposició
transitòria dotzena, sense necessitat de proposta prèvia.
6. L’atorgament d’autoritzacions referides obres, instal·lacions
i activitats permeses en la zona de servitud de protecció
prevista en la legislació de costes, sempre que s’hagin de
produir en terrenys classificats com a sòl urbà o com a sòl
urbanitzable, o una categoria equivalent, així com l’exercici de
la funció inspectora i de la potestat sancionadora inherents a
aquesta actuació.
Article 2.
En els procediments de delimitació del domini públic
prevists en la legislació de costes, els informes que
l’Administració de la comunitat autònoma emeti han d’anar
precedits de la consulta al consell insular respectiu, per un
termini de quinze dies, quan la delimitació afecti terrenys
classificats com a sòl urbà o com a sòl urbanitzable o una
categoria equivalent.
Article 3.
1. En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei,
els consells insulars han d’ajustar el seu funcionament al règim
jurídic derivat de la Llei de consells insulars i de la legislació
sectorial que hi sigui aplicable.
2. Les facultats incloses en els números 1, 2, 3 i 4 de l’article 1
les ha d’exercir el ple del consell insular.
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a) Trametre al consell insular delegant, en el termini de deu dies,
una còpia de les resolucions tractades i dels informes emesos.
b) Atendre adequadament les sol·licituds d’informació que
formuli el consell insular delegant.
4. La revocació de la delegació l’ha d’acordar motivadament el
ple del consell insular, en els termes i en els casos prevists en
la legislació de règim local.
5. Els actes municipals dictats en exercici de les competències
previstes en aquest article són impugnables en el termini d’un
mes davant l’òrgan competent del consell insular.
Article 5.
Correspon al Govern i a l’Administració de la comunitat
autònoma, en relació a les competències atribuïdes:
1. L’exercici de la potestat reglamentària externa en
desenvolupament de la legislació d’ordenació territorial.
2. L’emissió d’informes preceptius en l’elaboració dels
instruments d’ordenació territorial esmentats a l’article 1.
3. L’elaboració i l’aprovació dels plans directors sectorials,
prevists a les Directrius d’ordenació territorial, quan això no
correspongui als consells insulars.
4. L’emissió d’informes previs a les autoritzacions a què es
refereix el número 6 de l’article 1, quan afectin béns integrants
del patrimoni de la comunitat autònoma i ports esportius, de
refugi o no, qualificats d’interès general.

3. Els consells insulars disposen de potestat reglamentària per
regular l’organització administrativa inherent a les funcions
objecte de transferència.

5. L’elaboració i l’aprovació dels instruments per a l’ordenació
del litoral prevista a la legislació de costes, pel que fa a la zona
de domini públic marítimoterrestre. Fora d’aquest àmbit,
aquests instruments només poden contenir les mesures
necessàries per assegurar la funcionalitat dels usos ordenats.

Article 4.

Article 6.

1. L’exercici de les competències atribuïdes als consells insulars
en relació amb l’atorgament de les autoritzacions a que fa
referència el número 6 de l’article 1, es pot delegar als municipis
en els termes que preveu aquest article, d’acord amb la
legislació de règim local.

1. La coordinació de l’actuació de les administracions
autonòmica i insulars s’ha de dur a terme preferentment per
mitjà de la Comissió de Coordinació de Política Territorial,
regulada a la Llei d’ordenació territorial.

2. La delegació ha de ser acordada pel ple del consell insular, a
sol·licitud dels municipis interessats, els quals han d’acreditar
en tot cas que disposen de la capacitat tècnica i de gestió
adient per la exercici de la competència. L’efectivitat de la
delegació requereix l’acceptació del municipi interessat i la
publicació de l’acord corresponent al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
3. D’acord amb la legislació de règim local, i en els termes dels
seus reglaments orgànics, els consells insulars exerceixen les
facultats de direcció, coordinació, supervisió, inspecció, i
qualsevol altra sobre l’actuació municipal, que siguin inherents
a la delegació de competències. Particularment, els ajuntaments,
en relació amb l’exercici de les competències delegades, han de:

2. Les administracions competents han d’adoptar les mesures
necessàries per fer efectiva la participació de la resta
d’administracions territorials de les Illes Balears en els
procediments d’elaboració de disposicions de caràcter general,
incloent-hi els instruments d’ordenació legalment prevists.
3. Sense perjudici del que preveu l’apartat primer, el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars han d’acordar, en relació
amb les matèries objecte de transferència, els mecanismes de
cooperació tècnica, jurídica, econòmica i d’informació mútua
que considerin adequats.
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Article 7.
1. El cost efectiu anual inherent a l’exercici de les competències
atribuïdes per aquesta llei és de cent disset milions vuit-centes
seixanta-sis mil nou-centes vuit pessetes (117.866.908 pessetes)
de l’any 2000.
2. El cost efectiu ha d’experimentar les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte
del capítol I i de la taxa de variació interanual que experimenti
l’índex de preus al consum quant a la resta de capítols.
3. La quantificació del cost efectiu respon a les valoracions
següents:
Consell Insular de Mallorca:
Ordenació del territori:
Capítol I: 18.185.813
Capítol II: 6.056.562
Capítol VI: 23.481.035

Consell Insular de Mallorca:
Cost efectiu: 73.301.912
Ingressos afectes al traspàs: 15.738.737
Càrrega assumida neta: 57.563.175
Consell Insular de Menorca:
Cost efectiu: 21.827.920
Ingressos afectes al traspàs: 4.066.408
Càrrega assumida neta: 17.761.512
Consell Insular d’Eivissa i Formentera:
Cost efectiu: 22.737.076
Ingressos afectes al traspàs: 4.226.454
Càrrega assumida neta: 18.510.622
Article 8.
Es transfereixen als consells insulars els mitjans personals
que s’especifiquen a l’annex I d’aquesta llei.
Article 9.

Ordenació del litoral:
Capítol I: 22.916.027
Capítol II: 2.662.475
Total: 73.301.912
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 62,2 per cent.
Consell Insular de Menorca:
Ordenació del territori:
Capítol I: 10.652.542
Capítol II: 725.332
Capítol VI: 3.399.239
Ordenació del litoral:
Capítol I: 6.437.712
Capítol II: 613.095
Total: 21.827.920
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 18,5 per cent.
Consell Insular d’Eivissa i Formentera:
Ordenació del territori:
Capítol I: 10.723.353
Capítol II: 815.528
Capítol VI: 4.054.683

1. L’atribució de competències objecte d’aquesta llei no
comporta el traspàs de béns immobles.
2. L’inventari concret dels béns mobles que es posen a
disposició dels consells insulars, s’ha d’especificar a l’acta de
lliurament, que han de formalitzar els presidents dels consells
insulars i el conseller competent en matèria de patrimoni.
Disposició addicional primera.
1. Per al període 2000-2003, el Govern de les Illes Balears
facilitarà als consells insulars, mitjançant els convenis
corresponents, recursos econòmics per a l’elaboració dels
instruments d’ordenació territorial a què fan referència els
números 1 i 2 de l’article 1 d’aquesta llei, i dels plans que hagin
d’aprovar-se en desplegament d’aquests.
2. Les aportacions econòmiques fetes a favor dels consells
insulars, d’acord amb els convenis a què fa referència l’apartat
anterior, no s’entenen incloses en el cost efectiu indicat a
l’article 7 d’aquesta llei, i no podran superar els límits
consignats en les lleis anuals de pressuposts generals a aquest
efecte.
Disposició addicional segona.

Ordenació del litoral:
Capítol I: 6.536.836
Capítol II: 606.676
Total: 22.737.076
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 19,3 per cent.

El Govern de les Illes Balears i els consells insulars de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera han de constituir
una comissió paritària encarregada d’instrumentar el traspàs de
funcions i serveis que exigeix l’aplicació d’aquesta llei.
Disposició addicional tercera.

El desglossament del cost efectiu en costos directes i
costos indirectes és el que figura a l’annex II d’aquesta llei.
4. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis transferits als
consells insulars, el cost efectiu indicat per a cada ens insular
s’ha de minorar en l’import corresponent a la recaptació anual
líquida per aquests conceptes, amb la finalitat d’obtenir una
càrrega assumida neta, segons el detall següent:

A partir de la data d’efectivitat de la transferència de
competències, els consells insulars queden subrogats en els
drets i les obligacions de l’Administració de la comunitat
autònoma en les matèries que són objecte d’aquesta llei.
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Disposició addicional quarta.

Disposició final primera.

Els funcionaris i el personal laboral de l’Administració de la
comunitat autònoma que siguin transferits en compliment
d’aquesta llei, mantindran els drets que els corresponen, inclòs
el de participar en els concursos de trasllat que convoqui
aquesta administració, en igualtat de condicions que la resta de
membres de la mateixa categoria o del mateix cos.

Es fixa com a data per a l’efectivitat de l’atribució de
competències que aquesta llei estableix, dia 1 de gener del 2001.

Disposició addicional cinquena.
És gratuïta la publicació al Butlletí Oficial de les Illes
Balears dels anuncis, els acords i d’altres documents exigits
per l’ordenament jurídic, com a conseqüència de l’exercici, per
part dels consells insulars, de les competències atribuïdes per
aquesta llei.
Disposició transitòria primera.
1. Les administracions competents han d’adequar a les
previsions d’aquesta llei la tramitació dels procediments relatius
als instruments d’ordenació territorial que s’hagin iniciat abans
de la data d’efectivitat de l’atribució de les competències.
2. Quan l’Administració que hagi iniciat la tramitació a què es
refereix l’apartat anterior no sigui la competent per a l’aprovació
de l’instrument d’ordenació de què es tracti, segons aquesta
llei, ha de suspendre les actuacions i ha d’adoptar les mesures
necessàries per tal que l’Administració que tengui atribuïdes
les competències pugui continuar la tramitació del procediment
i conservar les actuacions realitzades vàlidament.
3. Correspon a l’Administració de la comunitat autònoma la
resolució dels procediments relatius a l’exercici de les
competències esmentades als números 5 i 6 de l’article 1,
sempre que s’hagin iniciat amb anterioritat a la data d’efectivitat
de l’atribució de competències.
4. Correspon igualment a l’Administració de la comunitat
autònoma la competència per resoldre els recursos
administratius interposats contra els actes i els acords dictats
pels seus òrgans abans de la data d’efectivitat de l’atribució de
competències, encara que la interposició del recurs sigui
posterior a aquesta atribució.

Disposició final segona.
1. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta llei.
2. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Annex I
Valoració dels costs efectius de l’atribució de competències
als consells insulars en matèria d’ordenació del territori
Secció 17. Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports
Programa 4321. Ordenació del Territori i Urbanisme
Subprograma 432101. Ordenació del Territori
Costos directes del traspàs:
Capítol I. Despeses de personal
CI Mallorca: 14.478.067
CI Menorca: 10.083.103
CI Eivissa i Formentera: 10.083.103
Capítol II. Despeses corrents
CI Mallorca: 4.490.132
CI Menorca: 484.758
CI Eivissa i Formentera: 545.038
Capítol VI. Inversions reals
CI Mallorca: 23.481.035
CI Menorca: 13.399.239
CI Eivissa i Formentera: 4.054.683
Total costos directes:
CI Mallorca: 42.449.234
CI Menorca: 13.967.100
CI Eivissa i Formentera: 14.682.824
Costos indirectes del traspàs:

Disposició transitòria segona.
Fins que no s’aprovi la modificació del reglament orgànic de
cada consell insular, les competències a què es refereixen els
números 5 i 6 de l’article 1 han de ser exercides per la Comissió
Insular d’Urbanisme corresponent.
Disposició transitòria tercera.
Fins a l’entrada en vigor de les corresponents ordenances
fiscals, els consells insulars aplicaran la normativa de la
comunitat autònoma reguladora de les taxes i dels preus públics
inherents a l’exercici de les competències transferides
mitjançant aquesta llei.

Capítol I. Despeses de personal
CI Mallorca: 3.707.746
CI Menorca: 569.439
CI Eivissa i Formentera: 640.250
Capítol II. Despeses corrents
CI Mallorca: 1.566.430
CI Menorca: 240.574
CI Eivissa i Formentera: 270.490
Total costos indirectes:
CI Mallorca: 5.274.176
CI Menorca: 810.013
CI Eivissa i Formentera: 910.740
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Total cost efectiu Ordenació del Territori imputable a la secció
17:
Costos directes:
CI Mallorca: 42.449.234
CI Menorca: 13.967.100
CI Eivissa i Formentera: 14.682.824
Costos indirectes:
CI Mallorca: 5.274.176
CI Menorca: 810.013
CI Eivissa i Formentera: 910.740
Total:
CI Mallorca: 47.723.410
CI Menorca: 14.777.113
CI Eivissa i Formentera: 15.593.564
Secció 15. Conselleria de Medi Ambient
Programa 5141. Ordenació del litoral
Subprograma 514101. Ordenació del litoral
Costos directes del traspàs:
Capítol I. Despeses de personal
CI Mallorca: 21.986.281
CI Menorca: 6.253.023
CI Eivissa i Formentera: 6.378.082
Capítol II. Despeses corrents
CI Mallorca: 2.516.250
CI Menorca: 584.046
CI Eivissa i Formentera: 581.708
Total costos directes:
CI Mallorca: 24.502.531
CI Menorca: 6.837.069
CI Eivissa i Formentera: 6.959.790

CI Eivissa i Formentera: 7.143.512
Palma, a dia 27 de juliol del 2000.
El secretari de la Comissió Tècnica Interinsular:
Josep Portella i Coll.
El president de la Comissió Tècnica Interinsular:
Antoni Garcías i Coll.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre del 2000, d'acord amb els articles 28 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 177 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
3819/00, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de les comunitats autònomes en el Consell de la
Unió Europea. Aquesta proposició de llei es tramitarà segons
el que preveuen els articles 125 i següents del Reglament
d'aquesta cambra i, posteriorment, si n'és el cas, es trametrà
al Congrés dels Diputats.
Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

Costos indirectes del traspàs:
Capítol I. Despeses de personal
CI Mallorca: 929.746
CI Menorca: 184.689
CI Eivissa i Formentera: 158.754
Capítol II. Despeses corrents
CI Mallorca: 146.225
CI Menorca: 29.049
CI Eivissa i Formentera: 24.968
Total costos indirectes:
CI Mallorca: 1.075.971
CI Menorca: 213.738
CI Eivissa i Formentera: 183.722
Total cost efectiu Ordenació del Territori imputable a la secció
15
Costos directes:
CI Mallorca: 24.502.531
CI Menorca: 6.937.069
CI Eivissa i Formentera: 6.959.790
Costos indirectes:
CI Mallorca: 1.075.971
CI Menorca: 213.738
CI Eivissa i Formentera: 183.722
Total:
CI Mallorca: 25.578.502
CI Menorca: 7.050.807

Segons l'establert als articles 125 i següents del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la proposició de llei següent per tal que sigui tractada
davant el Ple de la Cambra.
Participació de les comunitats autònomes
en el Consell de la Unió Europea
Exposició de motius
Des del 1986, data en què Espanya va ingressar a les
comunitats europees, successives reformes dels tractats
constitutius han ampliat el camp d’actuació de la Unió Europea
a la pràctica totalitat de matèries sobre les quals les comunitats
autònomes, d’acord amb la Constitució i els respectius estatuts
d’autonomia, tenen atribuïdes competències.
La Conferència pels Afers de les Comunitats Europees fou
constituïda com a element central del sistema de cooperació
entre l’Administració central i les autonòmiques. L’any 1994
adoptà l’Acord de participació de les comunitats autònomes en
els assumptes comunitaris europeus a través de les
conferències sectorials. El pas del temps ha evidenciat
nombroses dificultats a l’hora d’executar el procediment previst
i, en definitiva, la seva aplicació ha estat escassa.
Més de deu anys després de l’adhesió a l’avui anomenada
Unió Europea, l’experiència adquirida en aquest període i sense
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que consti cap impediment legal al respecte, fa aconsellable
procedir a articular vies que assegurin la plena participació
autonòmica en aquest àmbit.
L’article 203 del vigent Tractat de la Comunitat Europea
permet que la representació dels estats membres en el Consell
de la Unió Europea sigui assumida per persones distintes als
membres dels executius centrals, i en conseqüència, atorga
cobertura jurídica a la presència de representats autonòmics en
les delegacions de l’Estat davant el Consell de la Unió Europea.
Totes aquestes premisses, així comuna àmplia consciència
de la necessitat de definir estructures i instruments que facin
factible l’exercici dels principis de cooperació i de lleialtat
institucional, i que superin el risc permanent de
desapoderament competencial de les comunitats autònomes a
favor de l’Estat, justifiquen el contingut d’aquesta llei.
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3. Quan l’expedient comunitari afecti exclusivament
competències reservades a l’Estat, i les comunitats autònomes
invoquin el seu interès, aquestes podran sol·licitar
motivadament al Govern la inclusió en la delegació espanyola
d’un representant autonòmic. Aquest representant no podrà
participar en les deliberacions de l’òrgan corresponent, llevat
que l’autoritzi expressament el responsable de la delegació.
Article 4. Posició negociadora.
Qualsevol que sigui la seva composició, la posició de la
delegació espanyola davant del Consell de la Unió Europea i
els seus òrgans auxiliars reflectirà els acords assolits mitjançant
els mecanismes interns de participació de les comunitats
autònomes en l’elaboració del dret i les polítiques comunitàries
europees.
Article 5. Instàncies de participació.

Article 1. Objecte de la Llei.
Aquesta llei té per objecte establir els mecanismes de
participació de les comunitats autònomes en les delegacions de
l’Estat en el Consell de la Unió Europea i els seus òrgans
auxiliars, quan es tractin assumptes que afectin les
competències que aquestes tenen atribuïdes d’acord amb la
Constitució i els respectius estatuts d’autonomia.

La participació de representants de les comunitats
autònomes es preveu en els següents òrgans del Consell de la
Unió Europea:
a) En el ple del Consell de Ministres de la Unió Europea.
b) En el Comitè de Representants Permanents.
c) En els Grups de Treball.

Article 2. Principi d’informació obligatòria.

Article 6. Dels representants autonòmics.

1. L’Administració de l’Estat té l’obligació de trametre a les
comunitats autònomes tota la informació de què disposi sobre
l’inici, oficial o no, d’un procediment decisori al si de la Unió
Europea.

1. Els representants autonòmics hauran de posseir com a mínim
el següent rang:

2. Les comunitats autònomes que expressin formalment el seu
interès a l’Estat sobre algun procediment decisori als òrgans de
la Unió Europea, adquireixen el dret a rebre informació
immediata i completa per part de l’Administració de l’Estat,
sobre el desenvolupament d’aquest procediment.
3. En tot cas, les comunitats autònomes vénen sotmeses al
deure de confidencialitat sobre la informació rebuda.
Article 3. Dret de participació.
Les comunitats autònomes tenen el dret de participar en les
delegacions de l’Estat en els òrgans del Consell de la Unió
Europea, en els casos i les formes següents:
1. Quan els aspectes essencials d’un assumpte inclòs en l’ordre
del dia del Consell afectin les competències exclusives de les
comunitats autònomes, s’ha d’integrar en la delegació
espanyola un representant d’aquestes, que actuarà com a
membre de ple dret de la delegació.
2. Quan l’expedient comunitari afecti competències compartides
o concorrents de l’Estat i de les comunitats autònomes, s’ha
d’integrar en la delegació espanyola un representant
d’aquestes, que tendrà capacitat per intervenir en les
deliberacions, previ acord amb el cap de la delegació.

a) El representant en el Consell de Ministres haurà de gaudir del
rang de membre del Consell de Govern.
b) El representant en el Comitè de Representants Permanents
haurà de gaudir del rang d’alt càrrec.
c) El representant en els Grups de Treball haurà de ser alt
càrrec, funcionari o empleat públic autonòmic, o tècnic aliè a
l’Administració però amb caràcter d’especial mandatari per
aquesta funció.
2. Els representants de les comunitats autònomes en els òrgans
del Consell de la Unió Europea podran ser designats bé en les
corresponents reunions de les conferències sectorials o dels
seus òrgans de suport, bé a través de qualsevol altre
mecanisme que garanteixi la possibilitat de participació de totes
les comunitats interessades.
Article 7. Caràcter de la participació dels representants
autonòmics.
1. Els representants de les comunitats autònomes en els òrgans
del Consell de la Unió Europea s’integraran coma membres de
ple dret en la delegació de l’Estat.
2. Els representants de les comunitats autònomes tindran accés
immediat a la informació prèvia i a la documentació referent a la
reunió, en els mateixos termes i condicions que la resta dels
membres de la delegació.
3. Els representants autonòmics actuaran en coordinació i
comptant amb els mitjans adscrits als consellers especialitzats
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de la representació permanent de l’Estat davant la Unió
Europea, podent desplaçar-s’hi, a costa de la comunitat
autònoma que ostenti la representació, personal propi a
l’objecte de garantir l’adequat compliment de les seves
responsabilitats.
4. Com a membres de la delegació de l’Estat, els representants
de les comunitats autònomes s’atendran a les instruccions que
emeti el responsable d’aquesta, i sostindran en tot cas la
posició adoptada per la delegació.
5. En la mesura que així ho permeti el dret comunitari i en els
supòsits en què es tractin assumptes els aspectes essencials
dels quals afectin competències exclusives autonòmiques, els
representants de les comunitats autònomes podran exercir la
direcció de les negociacions per als extrems afectats, sempre
d’acord amb el responsable de la delegació.
6. Els representants de les comunitats autònomes hauran
d’informar la resta de comunitats del contingut de les reunions
dels òrgans del Consell.
7. Els representants de les comunitats autònomes hauran de
retre comptes de la seva actuació davant de la corresponent
conferència sectorial o òrgan de suport d’aquesta.

Disposició addicional segona.
Quan un assumpte inclòs en l’ordre del dia d’una reunió
dels òrgans de Consell de la Unió Europea afecti competències
o interessos de tan sols algunes comunitats autònomes, la
participació prevista en aquesta llei correspondrà exclusivament
a les comunitats afectades.
Disposició derogatòria.
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin a
aquesta llei.
Disposició final primera.
L’Administració de l’Estat adoptarà, tant dins el seu àmbit
com davant de les institucions i òrgans de la Unió Europea i
dels seus estats membres, totes les mesures necessàries per a
una efectiva aplicació d’aquesta llei.
Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Boletín Oficial del Estado.
Palma, 27 de setembre del 2000.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

Article 8. De la Conferència pels afers relacionats amb les
comunitats europees.
1. La Conferència pels afers relacionats amb les comunitats
europees impulsarà, coordinarà i garantirà el funcionament dels
mecanismes que es preveuen en aquesta llei.

3.8. INTERPEL·LACIONS
2. En el supòsit que no s’hagin dut a terme iniciatives en les
instàncies previstes, la Conferència pels afers relacionats amb
les comunitats europees podrà constituir-se com a fòrum de
debat entre l’Administració General de l’Estat i les de les
comunitats autònomes quant a la participació d’aquestes en els
treballs dels òrgans del Consell de la Unió Europea.

Ordre de Publicació
RGE núm. 3736/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solucions a la sequera que pateix la zona nord de
Mallorca. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).

Disposició addicional primera.
1. La Conferència pels afers relacionats amb les comunitat
europees, en un termini màxim de sis mesos, comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovarà una llista dels òrgans
on es tractin matèries que es puguin veure afectades per
aquesta llei i en els quals sigui factible incloure un representant
autonòmic a la delegació espanyola. Aquesta llista s’haurà
d’actualitzar periòdicament.
2. En un termini màxim de sis mesos la Conferència pels afers
relacionats amb les comunitats europees formalitzarà un acord
on es preveurà el sistema d’elecció i de nomenament de
representants autonòmics en les delegacions de l’estat, així com
les funcions que aquests hauran d’exercir.
3. En un termini màxim de sis mesos, la Conferència pels afers
relacionats amb les comunitats europees revisarà i adequarà al
contingut i a l’esperit d’aquesta llei els vigents mecanismes
interns de participació de les comunitats autònomes en
l’elaboració del dret i de les polítiques comunitàries.

Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes Balears,
sobre les solucions a la sequera que pateix la zona nord de
Mallorca.
El Govern de les Illes Balears, en els darrers quatre mesos,
ha pres mesures per pal·liar la manca d'aigua que pateixen
diferents zones de Mallorca. El Govern rebutja les dessaladores
fixes i en posa de mòbils, però aquestes solucions no s'han
plantejat per igual a tota l'illa.
Per això, el Grup Parlamentari Popular interpel·la el Govern
de les Illes Balears i concretament la consellera de Medi
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Ambient, respecte de la política d'aquest pel que fa a solucionar
el problema de l'escassesa d'aigua a la zona nord de Mallorca
(badia d'Alcúdia i badia de Pollença).
Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3763/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de prevenció d'incendis a la temporada d'estiu. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3764/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
a adoptar per part de la Conselleria de Medi Ambient en
relació al Pla contra incendis. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3765/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients sobre menors infractors penals. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3766/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menors
reclosos al centre penitenciari de Balears. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3767/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades en previsió de l'entrada en vigor de la Llei 5/2000.
(Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3768/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistències sol·licitades al Servei Balear de Mediació
familiar. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3769/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a població
a Balears compresa en diferents edats. (Mesa de 4 d'octubre
del 2000).
RGE núm. 3770/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a règims en
què es troben diferents menors infractors penals. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3771/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mares
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menors de 21 anys infractores penals. (Mesa de 4 d'octubre
del 2000).
RGE núm. 3772/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per als fills de mares menors de 21 anys infractores penals.
(Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3773/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions de suport i foment del voluntariat. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3774/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions econòmiques a escoletes infantils. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3775/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres especials d'ocupació. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3776/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració entre el Govern i el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3777/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració entre el Govern i el Consell Insular de
Mallorca. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3778/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col·laboració entre el Govern i el Consell Insular de
Menorca. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3779/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat a destinar per a pisos tutelats per a dones
maltractades. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3780/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat a destinar per a creació i manteniment de centres de
dia sociosanitaris per a malalts mentals, etc. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3781/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment del II Pla igualtat d'oportunitats per a les dones.
(Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3782/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes específics per a la integració de menors
immigrants. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3783/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes específics per a la integració d'immigrants adults.
(Mesa de 4 d'octubre del 2000).
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RGE núm. 3784/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones majors acollides en residències en concepte
d'assistits. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3785/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones majors acollides en residències en concepte de
vàlids. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3786/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones majors en llista d'espera. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3787/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones majors en llista d'espera. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3788/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió del Govern en relació a places residencials per a
persones majors. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3789/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entrada en funcionament de la finestreta única per atendre
sol·licituds de places a residències. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3790/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
residències de persones majors impulsades pels ajuntaments.
(Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3791/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de suport als cuidadors de persones majors. (Mesa
de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3792/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda
domiciliària durant l'any 2000. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3793/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions prioritàries en matèria de persones majors per a
l'any 2000. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3794/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places per a malalts mentals crònics. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3795/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de manteniment de la metadona. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).

RGE núm. 3796/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de manteniment de la metadona. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3797/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de manteniment de la metadona. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3798/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes d'intercanvi de xeringues a toxicòmans. (Mesa de
4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3799/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes d'intercanvi de xeringues a toxicòmans. (Mesa de
4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3800/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes d'intercanvi de xeringues a toxicòmans. (Mesa de
4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3801/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació i/o manteniment de pisos tutelats per a malalts
mentals. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3802/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació i/o manteniment de pisos tutelats per a malalts
mentals. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3803/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació i/o manteniment de pisos tutelats per a malalts
mentals. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3804/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de centres de dia o hospitals de dia per a
malalts mentals. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3805/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de centres de dia o hospitals de dia per a
malalts mentals. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3806/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de centres de dia o hospitals de dia per a
malalts mentals. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3807/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de la plantilla del professorat. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3808/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
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concertats en funcionament en el curs 2000-2001. (Mesa de
4 d'octubre del 2000).

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

RGE núm. 3809/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
no cobertes a centres públics. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).

Quin nombre d'expedients en tramitació hi ha a la fiscalia de
menors de Balears sobre menors infractors penals? A quants
menors en total es refereixen? Diferenciau-ne franges d'edat de
12 a 14 anys i de 14 a 16 anys.

RGE núm. 3810/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost dels
sous íntegres dels professors en comissió de serveis als CPRs.
(Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3811/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professors destinats als CPSs. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).

Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

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

Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quants de menors d'edats compreses entre els 16 i els 21
anys es troben reclosos al centre penitenciari de Balears?
Diferenciau-ne les edats entre 16 i 18 anys i entre 18 i 21 anys.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines mesures de prevenció contra incendis ha adoptat la
Conselleria de Medi Ambient durant la darrera temporada
d'estiu del 2000?

Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

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

Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Atès que la Conselleria de Medi Ambient anuncià que el pla
contra incendis duraria tot l'any, quines mesures de prevenció
contra incendis pensa adoptar la Conselleria de Medi Ambient
durant els propers mesos fins a la propera temporada d'estiu?
Quin pressupost hi pensa destinar?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Benestar Social
-mitjançant la Direcció General de Menors- en previsió de
l'entrada en vigor de la Llei orgànica 5/2000, Llei penal del
menor?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quantes assistències o intervencions han estat sol·licitades
per famílies de Balears al servei de mediació familiar que
constituí la Direcció General de Menors i Família?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina població hi ha a Balears en edats compreses entre 14
i 16 anys? I entre 16 i 18 anys? I entre 18 i 21 anys?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines actuacions de suport i foment del voluntariat ha dut
a terme el Govern de les Illes Balears des de l'1 d'agost del 1999
fins avui? Quines es preveuen per a finals del 2000 i del 2001?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

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

Quants de menors infractors penals es troben actualment en
règim intern? I en règim obert? I en règim semiobert?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines aportacions econòmiques s'han previst per a l'any
2000 a escoletes infantils? Detallau cada entitat i la quantitat
econòmica.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quantes mares menors de 21 anys, infractores penals,
existeixen actualment a Balears?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina és la relació de centres especials d'ocupació
subvencionats totalment o parcialment per la Conselleria de
Treball? Especificau-ne l'entitat, els pressuposts totals i les
aportacions del Govern.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
S'ha previst alguna mesura complementària per als fills de
mares menors de 21 anys, infractores penals? Especificau-les
tant a efectes que les mares puguin visitar-los, com que els
menors puguin tenir contactes amb la mare.
Palma, a 26 de setembre del 2000.

Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina col·laboració, tant material com econòmica, ha tengut
la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per al concurs Art
Jove?
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Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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

Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de
Benestar Social per a la creació i el manteniment de centres de
dia sociosanitaris per a malalts mentals, persones amb
discapacitats, toxicòmans, etc? Desglossar-ho per illes i per
conceptes.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

Quina col·laboració, tant material com econòmica, ha tengut
la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Mallorca per al concurs Art Jove?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el grau de compliment de cadascuna de les
conselleries del Govern dels objectius del II Pla d'igualtats
d'oportunitat per a les dones des de l'agost del 1999 fins a la
data de la remissió de la documentació Especificau els projectes
de cada conselleria.

Quina col·laboració, tant material com econòmica, ha tengut
la Direcció General de Joventut del Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca per al concurs Art Jove?
Palma, a 11 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de
Benestar Social o l'Institut de la Dona per a la creació i
manteniment de pisos tutelats per a dones maltractades?
Desglossar-ho per illes i per conceptes.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quins són els programes específics per a la integració de
menors immigrants? Fer-ne una relació.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

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

Quin són els programes específics per a la integració
d'immigrants adults? Fer-ne una relació.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones majors en llista d'espera per
ser acollits a residències per vàlids? Indicau-ne la distribució
per illes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones majors acollides a
residències en concepte d'assistits? Indicau-ne la distribució
per illes.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones majors acollides a
residències en concepte de vàlids? Indicau-ne la distribució per
illes.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el nombre de persones majors en llista d'espera per
ser acollits a residències per assistits? Indicau-ne la distribució
per illes.

Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears per a la
creació de les places residencials per a persones majors
necessitades per cobrir la demanda existent a cadascuna de les
Illes?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
En quina data s'establirà el sistema de finestreta única per
atendre les sol·licituds de places a residències de persones
majors de titularitat pública a les Illes Balears?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Considera el Govern que totes les residències de persones
majors existents impulsades pels ajuntaments són viables per
la seva condició residencial? Quins objectius de transformació
es preveuen?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quins són els programes de suport als cuidadors de
persones majors impulsats pel Govern?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quantes persones majors es preveu que rebin ajuda a
domicili l'any 2000? Quin percentatge suposa sobre la població
major de 65 anys?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions prioritàries en matèria de
persones majors per a l'any 2000?
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Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Té previst el Govern oferir places residencials per a malalts
mentals crònics durant aquesta legislatura? Definiu-ne el
calendari per a cadascuna de les Illes.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
l'any 2000 als programes de manteniment de metadona a
Mallorca?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
l'any 2000 als programes de manteniment de metadona a
Menorca?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
l'any 2000 als programes de manteniment de metadona a Eivissa
i Formentera?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 als programes d'intercanvi de xeringues a
toxicòmans a Mallorca? escrita.
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 als programes d'intercanvi de xeringues a
toxicòmans a Menorca?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 als programes d'intercanvi de xeringues a
toxicòmans a Eivissa i Formentera?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 a la creació i/o manteniment de pisos tutelats
per a malalts mentals a Mallorca?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 a la creació i/o manteniment de pisos tutelats
per a malalts mentals a Menorca?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 a la creació i/o manteniment de pisos tutelats
per a malalts mentals a Eivissa i Formentera?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 a la creació i/o manteniment de centres de dia
o hospitals de dia per a malalts mentals a Mallorca?
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Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 a la creació i/o manteniment de centres de dia
o hospitals de dia per a malalts mentals a Menorca?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de Sanitat
durant l'any 2000 a la creació i/o manteniment de centres de dia
o hospitals de dia per a malalts mentals a Eivissa i Formentera?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quants de centres concertats hi ha en funcionament en el
curs 2000-2001? Indicau-ne el nom del centre, el codi, el
municipi, la localitat, el nombre d'unitats del centre i el nombre
d'unitats concertades per cicle, curs i grup.
Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
De les places vacants d'ensenyament primari i secundari, de
plantilla o habilitades, existents a l'inici del curs escolar 20002001, quantes no s'han cobert als centres públics? Indicau-ne
el centre, el municipi i l'especialitat.
Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és l'increment de plantilla del professorat produït en el
present curs escolar respecte del curs 1999-2000? Indicau-ne la
variació de mestres d'educació infantil i primària, mestres en
places d'ESO, professors de secundària, professors a les
escoles oficials d'idiomes, professors a les escoles d'arts
plàstiques, professors tècnics de FP, professors del
conservatori, mestres de taller, centres de professors i docents
en treball sindical.
Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quin és el cost dels sous íntegres devengats pels
professors en comissió de serveis als CPRs?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quants de professors estan destinats als CPRs en comissió
de serveis? Indicau-ne el nombre i el centre.
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Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

3.11. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3722/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
de la venda d'ametlles. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3723/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a instituts
d'ensenyament secundari a Eivissa i Formentera. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3724/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a destrucció d'una
part d'un jaciment a Santa Eulària del Riu. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3725/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a auditories
per investigació la gestió de les empreses públiques.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3726/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a confecció del
cens electoral de l'article 7 de l'Ordre de la consellera de
Benestar Social de 17 de març del 2000. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3727/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
justificació de la despesa de quasi 500 milions corresponents
a 131 professors amb destí a la conselleria en comissió de
serveis. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3728/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol
d'internaments no voluntaris. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3729/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
planificació de l'assistència sanitària de Formentera.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3730/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

compliment dels acords del Parlament de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3731/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instal·lació d'una dessaladora a la zona nord de Mallorca.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3732/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasca de
"pont" a realitzar per part del conseller de Treball.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3733/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissió d'un delicte per part del Sr. Vallespir. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3734/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oposicions a funcionaris de carrera. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3901/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
sobre autorització, regulació i tancament d'hospitals. (Mesa
de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3902/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació de l'expedient informatiu relatiu a la targeta
ciutadana. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3903/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació
d'una dessaladora a Menorca. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3904/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
administrativa del futur museu de Formentera. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
RGE núm. 3905/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a museu Puget a
Eivissa. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3906/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de
capital a Fires i Congressos, SA. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3907/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informació sobre la política agrària comunitària. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).
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RGE núm. 3908/00, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Piña
i Saiz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control de
qualitat dels texts normatius. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
RGE núm. 3909/00, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mitjans
per a l'extinció d'incendis. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
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Palma, a 25 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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

RGE núm. 3910/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla director sectorial de camps de golf. (Mesa de 4 d'octubre
del 2000).
RGE núm. 3911/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
moratòria construcció de camps de golf. (Mesa de 4 d'octubre
del 2000).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.
Quina explicació pot donar el conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports referent a la destrucció d'una part d'un
jaciment a Santa Eulària del Riu que segur és del segle XVIII i
que segurament els seus fonaments són anteriors al segle XIII?

RGE núm. 3913/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parc
natural de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
RGE núm. 3914/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manca de resposta del Govern a les sol·licituds de
documentació del Grup Popular. (Mesa de 4 d'octubre del
2000).
Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Ha encarregat ja el Govern de les Illes Balears les auditories
per investigar la gestió de les empreses públiques, durant la
legislatura anterior?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En quantes tones ha augmentat la venda d'ametlles després
de promocionar-ne el consum entre els ciclistes?
Palma, a 27 de setembre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Estan cobertes, a dia d'avui, totes les places de mestres i
professors dels instituts d'ensenyaments secundari d'Eivissa i
Formentera?

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu a l'Ordre de la consellera de Benestar Social
de 17 de març del 2000, a l'article 7, per a la confecció del cens
electoral s'exigeix a cada club que designi el seu representant
candidat, quan és l'0article 12 el que regula la presentació de
candidatures?
Palma, a 20 de setembre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

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

Com justifica l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura la
despesa de quasi 500 milions de pessetes que corresponen als
131 professors, sense funció docent, amb destí a les
dependències de la seva conselleria en comissió de serveis?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Pensa la consellera de Medi Ambient o el govern al qual
pertany, instal·lar una dessaladora fixa o mòbil a la zona nord de
Mallorca?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la situació del protocol d'internaments no
voluntaris, aprovat per unanimitat dia 18 d'abril del 2000?
Palma, a 15 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Pensa l'Hble. Sr. Conseller de Treball continuar la seva tasca
de "pont" entre el Govern i l'oposició per tal d'assegurar un
ampli consens en relació amb l'anomenada ecotaxa?
Palma, a 7 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

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

Per quin motiu la Conselleria de Sanitat no ha comptat amb
l'Insalud per planificar l'assistència sanitària de Formentera?
Palma, a 26 de setembre del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Què opina el conseller de Treball de la imputació de la
comissió d'un delicte al Sr. Vallespir, alt càrrec del Govern?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 26 de setembre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

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

Què pensa el president del Govern respecte que no es
compleixin els acords del Parlament de les Illes Balears aprovats
per unanimitat?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Interior la pregunta següent
amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
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Quan es convocaran les oposicions a funcionari de carrera
de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)

Palma, a 27 de setembre del 2000.
La diputada:
Margarita Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació administrativa es troba l'adquisició de
terrenys per ubicar-hi el futur museu de Formentera?

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat signar el
decret sobre autorització, regulació i tancament d'hospitals a la
nostra comunitat autònoma?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quan es preveu obrir el museu Puget a Eivissa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba actualment l'expedient informatiu
relatiu a la targeta ciutadana de l'Ajuntament de Palma?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Comerç i Indústria
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Ha fet, a data d'avui, el Govern l'ampliació de capital a Fires
i Congressos, SA, com a conseqüència dels 45 milions de
pessetes de pèrdues i evitar així la dissolució de l'empresa?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa la consellera de Medi Ambient o el Govern al qual
pertany, instal·lar una dessaladora fixa a la zona de Ciutadella
de Menorca?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura i Pesca la
pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures d'informació sobre la política agrària
comunitària ha proposat a la comissió de la Unió Europea la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears?
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Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears aprovar la
moratòria per a la construcció de camps de golf a les Illes
Balears?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la sessió plenària del Parlament de les Illes Balears,
celebrada el 18 d'abril del 2000, l'Honorable Sr. Conseller de
Presidència del Govern de les Illes Balears va contestar una
pregunta relativa al control de qualitat dels texts normatius.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Por el Sr. Conseller informar la Cambra de la situació actual,
de les millores aconseguides i de l'estat d'implementació del
nou sistema que va anunciar que seria operatiu a l'inici de l'any
2000?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Fernando Piña i Saiz.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quins mitjans restaran operatius a cadascuna de les Illes per
a l'extinció d'incendis en finalitzar la temporada estiuenca?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
La diputada:
Aina Castillo i Ferrer.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears declarar, aquest hivern,
parc natural la serra de Tramuntana?
Palma, a 3 d'octubre del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Per què el Govern de les Illes Balears continua sense
trametre al Grup Parlamentari Popular la relació de despeses que
es varen sol·licitar en data de 20 de juny del 2000?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears aprovar el Pla
director sectorial de camps de golf per tal d'afavorir la
desestacionalització turística?

Palma, a 29 de setembre del 2000.
La diputada:
Margarita Cabrer i González.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

RGE núm. 3737/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a emissió de segells dedicats a destacar la declaració
de Patrimoni de la Humanitat d'alguns llocs d'Eivissa i
Formentera. (Mesa de 4 d'octubre del 2000).
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RGE núm. 3824/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a distintius o sigles de les Illes Balears
a les plaques de matrícula dels vehicles. (Mesa de 4 d'octubre
del 2000).
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Ministeri de l’Interior, una reforma del model de les plaques de
matrícula dels vehicles, per tal d’adaptar-les al reglament de la
Unió Europea que en recomana l’harmonització.

RGE núm. 3825/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a millores mediambientals enfront dels
renous i molèsties de l'aeroport de Palma. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).

Aquesta reglamentació de la Unió Europea permet la
visualització, a les plaques de matrícula, d’aquells símbols o
distintius que identifiquen les regions o nacionalitats que
integren la realitat plural de l’Estat espanyol; opció que ja han
adoptat altres estats europeus descentralitzats.

RGE núm. 3827/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a sol·licitud al Ministeri de Foment de
finançament per a inversions ferroviàries. (Mesa de 4
d'octubre del 2000).

És així que en alguns països s’ha optat per incloure el
distintiu provincial, com és el cas d’Itàlia, o en d’altres, com és
el cas d’Alemanya, són ls regions les que hi poden incloure el
distintiu propi.

Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atesa la declaració de Patrimoni de la Humanitat per part de
la Unesco de la ciutat d’Eivissa, la necròpolis de Puig des
Molins, els jaciment de sa Caleta i les praderies de posidònia
d’Eivissa i Formentera.
Atesa la fita important que aquesta declaració suposa per
a les Illes Balears en general i per a Eivissa i Formentera en
particular.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular, presenta la
proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al Govern de
l’Estat perquè s’emeti un segell o una sèrie de segells dedicats
a ressaltar gràficament algun o tots els punts declarats
recentment per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat.

El sistema de matriculació de vehicles que fins ara no ha
generat cap problema a la nostra comunitat autònoma, i que
incloïa les lletres IB per als vehicles matriculats a les Illes
Balears, té possibilitats de continuar en el futur, amb una simple
incorporació de modificacions puntuals al model de les
plaques.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat que
el Govern de l’Estat espanyol revisiel nou model adoptat per a
les noves plaques de matrícula dels vehicles.
2. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu desacord amb
la implantació del nou sistema de plaques de matrícula
d’automòbils, que no fa visible la pluralitat de l’Estat espanyol
i que exclou les sigles IB per als vehicles matriculats a les Illes
Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears reclama del Govern de l’Estat
espanyol que inclogui, juntament amb els distintius estatals i
europeus, els símbols, distintius o sigles de les comunitats
autònomes, per tal que s’hi visualitzi la realitat plural de l’Estat,
en el marc de la reglamentació que hi té establerta la Unió
Europea.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a adjuntar les sigles IB al nou model de plaques per
als vehicles matriculats en aquesta comunitat autònoma.

Palma, a 25 de setembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

Palma, a 28 de setembre del 2000.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Govern de l’Estat espanyol ha implantat, mitjançant
l’Ordre Ministerial adoptada el passat dia 15 de setembre pel

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
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Les instal·lacions aeroportuàries de Son Sant Joan, cada
cop més, estan causant molts problemes mediambientals
produïts pels renous, olis, vibracions, etc., que incideixen molt
negativament sobretot a les barriades i als pobles que les
envolten. Es tracta d’una situació que es va agreujant, amb
l’augment considerable del trànsit aeri i les molèsties que s’hi
ocasionen de manera molt singular durant l’època estiuenca.
Des d’àmbits distints, públics i privats, s’han formulat
propostes diverses tendents a esmenar aquestes deficiències,
sense que s’hagi arribat a cap casta de solució mínimament
satisfactòria, ni pel que fa a les rutes que segueixen les
aeronaus de les companyies aèries, ni pel que respecta a la
construcció de barreres vegetals que s’interposin entre
l’aeroport i la població resident mes acostada, ni pel que pugui
comportar una aportació de contrapartides econòmiques per
part d’AENA, en compensació pels impactes negatius que s’hi
produeixen.
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta l’autoritat
aeroportuària de Son Sant Joan a adoptar les mesures
necessàries que evitin, tant com sigui possible, els renous i les
molèsties que l’intens trànsit aeri produeix a barriades de Palma
i a pobles de la part forana de Mallorca.

Les Illes Balears pateixen un important dèficit de transport
públic en proporció a la densitat del trànsit que suporten. El
Govern de les Illes Balears vol escometre ambiciosos projectes
per pal·liar aquesta mancança, en especial en el transport
ferroviari, per la qual cosa és necessari comptar amb el
finançament suficient.
El caràcter arxipelàgic del nostre país ens exclou de les
inversions directes de l’Administració de l’Estat de caràcter
supracomunitari. Això no obstant, el principi constitucional de
solidaritat interterritorial compromet l’Estat a garantir el
finançament de la prestació dels serveis públics i a minimitzar
els costos de la insularitat.
Aquest compromís va esdevenir obligació legal en virtut de
la Llei 30/98, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears, la qual, en el seu article 10 (inclòs en el títol I, sobre
transports i comunicacions), estableix que el Govern de l’Estat
col·laborarà amb el Govern de les Illes Balears en la potenciació
del transport ferroviari.
Per tot això, el Grup Parlamentar PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
formalitzar el seu compromís de participació en el finançament
de les inversions ferroviàries que escometi el Govern de les Illes
Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la direcció de l’aeroport
de Son Sant Joan a promoure una reunió de treball en la qual
participin representants de l’Ajuntament de Palma, de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del
Govern de les Illes Balears, com també les entitats ciutadanes
més directament afectades, perquè hi siguin tractades
conjuntament les solucions més adients als problemes de
renous i d’altres molèsties que ocasiona l’intens trànsit aeri.

Palma, a 28 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta la direcció de l’aeroport
de Son Sant Joan a construir d’immediat unes barreres vegetals
que l’aïllin del pla de Sant Jordi, per tal de pal·liar els renous i
les molèsties que hi produeix la instal·lació aeroportuària.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a compensar econòmicament les barriades i els pobles més
afectats pels renous i per les molèsties de l’aeroport, amb la
construcció durant l’any 2001 d’infraestructures esportives,
socials i culturals als indrets esmentats.

RGE núm. 3826/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a publicació del BOE en llengua
catalana, amb sol·licitud de tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 4 d'octubre
del 2000).

Palma, a 28 de setembre del 2000.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
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La llengua catalana, llengua pròpia de les Illes Balears, té el
rang de llengua oficial d’acord amb la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia. Per tant, totes les disposicions i els anuncis
oficials que hagin de produir efecte en les Illes Balears
s’haurien de publicar en la llengua pròpia.
Les disposicions generals de l’Estat que hagin de ser
aplicades a les Illes Balears s’haurien de publicar en les dues
llengües oficials de les Illes Balears. En aquest sentit, el RD
489/97, de 14 d’abril (BOE del 17), sobre publicació de les lleis
en les llengües cooficials de les comunitats autònomes,
estableix en l’article 1.2 que les disposicions generals amb
forma de llei, reial decret i reial decret legislatiu (i d’altres
disposicions de caràcter general, d’acord amb la disposició
addicional) poden publicar-se, a més de en llengua castellana,
en llengua catalana.
L’administració de l’Estat ha d’assumir plenament la
cooficialitat de la llengua catalana sense que això representi cap
sobrecost per a l’Administració autonòmica, insular o local de
les Illes Balears.
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3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3738/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença
de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal de celebrar
sessió informativa sobre les inversions realitzades o previstes
realitzar en matèria de patrimoni històric i artístic durant
l'any 2000.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

En especial, la Delegació del Govern de l’Estat a les Illes
Balears ha de vetllar perquè l’Administració perifèrica usi amb
normalitat la llengua pròpia del país. Malauradament, constatam
que l’ús de la llengua catalana en les insercions oficials de
l’Administració de l’Estat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears és gairebé inexistent.

3.17. INFORMACIÓ
És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a adoptar les mesures necessàries perquè el Butlletí
Oficial de l'Estat publiqui en llengua catalana, com a mínim, les
disposicions de caràcter general.
Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a adoptar les mesures escaients perquè la versió
catalana del Butlletí Oficial de l’Estat es remeti als
subscriptors de la publicació a les Illes Balears, que es
garanteixi el subministrament d’exemplars en tots els punts de
venda al públic i que aparegui en la pàgina oficial del BOE a
Internet.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.
2558/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3853/00, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i
acceptà la retirada de la proposició no de llei de referència,
presentada per aquest grup, relativa a participació de
representants de les comunitats autònomes en les delegacions
d'estat davant el Consell de la Unió Europea (BOPIB núm.
50, de 9 de juny del 2000).

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del
Govern de l’Estat a les Illes Balears a l’ús de la llengua catalana
en les seves insercions en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Palma, a 25 de setembre del 2000.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials per a la Proposició no de llei RGE núm. 3647/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'octubre del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3859/00, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i atengué
la petició que la proposició no de llei de referència,
presentada per aquest grup, relativa a la posada en marxa
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del servei d'ajuda a domicili per a dones que viuen soles i que
acabin de donar a llum (BOPIB núm. 62, de 29 de setembre
del 2000), es tramiti davant la Comissió d'Assumptes Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates de la Llei de modificació de la Llei
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes
Balears (BOPIB núm. 50).
Atès que s’ha advertit un error a la disposició transitòria
primera de la Llei de modificació de la Llei 5/1993, de 15 de juny,
del Consell Consultiu de les Illes Balears, publicada en el
BOPIB núm. 50, de 9 de juny d'enguany (pàg. 1120-1124), es
rectifica en el sentit d’afegir els punts 2 i 3, els quals s’han de
considerar part integrant de la llei esmentada, amb el text literal
que es transcriu a continuació:
Disposició transitòria primera.
"1.- En el termini màxim d’un mes des de l’inici del període de
sessions immediatament següent a aquell en el qual s’aprova
aquesta llei, el Parlament i el Govern comunicaran al President
de les Illes Balears la relació de les persones que han de formar
part del Consell Consultiu.
2.- Si transcorre el termini fixat a l’apartat anterior i el Parlament
o el Govern no n’han fet la comunicació, o aquesta no conté el
nombre previst de candidats, es procedirà a la renovació del
Consell Consultiu en els termes següents:
a) Els membres del Consell Consultiu el mandat dels quals
hagi expirat seran substituïts pels membres elegits o designats
d’acord amb aquesta llei.
b) Si el nombre de designats és inferior al de membres que
s’han de substituir, se’n farà la substitució per sorteig
únicament dels membres el mandat dels quals hagi expirat.
c) Si el nombre de designats és superior al de membres que
s’han de substituir, es procedirà d’acord amb el que disposa la
lletra a) i, endemés, se substituirà per sorteig el nombre de
membres de la institució consultiva que sigui necessari.
3.-En cada un dels supòsits prevists en aquest article, els actes
de nomenament es produiran de manera simultània, a fi que els
períodes de serveis prevists en aquesta disposició legal puguin
computar-se des de la mateixa data per a tots els consellers.”
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