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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 19 d'octubre del
2000, s'aprovaren les Resolucions derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern, que es transcriuen
a continuació.

Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a elaborar en el termini màxim de 6 mesos el protocol
d’emergència dels  arxius, museus i biblioteques gestionats per
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insisteix en la necessitat
de complir l’acord parlamentari de 19 d’octubre de 1999, referent
a la creació de les biblioteques d’Eivissa i Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
reguli i ordeni l’etapa educativa de 0 a 3 anys per al curs 2001-
2002.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració de projectes de reguiu amb aigües depurades i
presentar-los a la Comissió Mixta per al desenvolupament del
protocol subscrit entre el Ministeri d’Agricultura i el Govern de
les illes Balears en l’abril de 1999 a fi d’obtenir el finançament
que preveu l’esmentat protocol.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, al de l’Estat Espanyol i a la Unió Europea a elaborar i
dotar econòmicament un pla d’ajudes específic pels sectors
ramaders que puguin resultar afectats per la prohibició de la
Unió Europea d’exportar el ramat fora de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reforçar
els controls sanitaris pel que fa a l’entrada de cada illa a fi de
garantir la indemnitat sanitària de la cabana ramadera de
Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a balisar
les reserves marines pròpies de la Comunitat Autònoma i
senyalitzar les zones de reserva integral i veda.

8. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una ponència parlamentària que tengui com objectiu
avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada
de la llengua blava.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
l’ús de materials reciclables i no contaminants.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que en
el pressupost de l’any 2002 figuri una partida pressupostària
per al futur Fons de Cooperació Municipal.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un termini no superior a un any, un Pla contra la
pobresa i exclusió social per tal de poder donar una resposta
clara a les necessitats de la població de les nostres illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla de lluita contra la violència domèstica a les Illes
Balears un cop es recullin les resolucions de la Comissió
Parlamentaria creada per estudiar la violència domèstica.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a realitzar les inversions necessàries en
infraestructures sanitàries a les Illes Balears, compromeses i no
realitzades, des de l’anterior legislatura amb el cent per cent de
la seva capacitat. Així mateix insta a augmentar el nombre de
llits de malalts mentals als seus hospitals i a dotar suficientment
els centres de salut d’unitats de salut mental.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en la línia de dotar els consells insulars de les eines
polítiques i econòmiques necessàries per aprofundir en
l’autogovern de cadascuna de les Illes.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a l’aprovació definitiva del Pla hidrològic de les Illes
Balears amb les corresponents assignacions pressupostàries,
així com la dotació immediata del conveni hidrològic.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a fer efectiu el nomenament dels seus representants
a totes les comissions mixtes previstes per al desenvolupament
de la Llei 30/1988, del 29 de juliol, de règim especial de les Illes
Balears, així com a accelerar l’aplicació immediata de tots els
continguts d’aquesta.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè als pròxims pressupostos incrementi la partida
destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar els
seus estudis universitaris fora del territori de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, del 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a arbitrar totes les mesures legislatives i
pressupostàries perquè es pugui dur a terme el Pla energètic i
resoldre d’una manera adequada per al nostre territori el
subministrament energètic sense que això hagi de suposar en
cap cas la repercussió sobre els usuaris dels costos derivats de
la construcció d’un gasoducte que haurà de ser contemplat
com un integrant més de la xarxa existent al territori peninsular,
d’acord amb el que preveu el capítol II de la Llei 30/98, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir conjuntament amb el Govern de l’Estat,
dins el programa estatal d’infraestructures, una adequada
priorització per a l’execució d’inversions en matèria de
carreteres, per tal de compensar els efectes de la insularitat, en
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compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de 29 de juliol, de
règim especial, sense que això comporti cap tipus de
condicionament, a l’administració que sigui competent, en el
disseny del corresponent pla i successives modificacions del
mateix. Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat
espanyol la col·laboració econòmica en la potenciació del
transport ferroviari a les Illes Balears, per tal de compensar els
efectes de la insularitat, en compliment de l’art. 10 de la Llei
30/98, de règim especial. 

20. El Parlament de les Illes Balears comparteix la
preocupació expressada pels diferents col·lectius econòmics i
productius davant la situació generada per l’actual
problemàtica energètica, i insta el Govern de l’Estat a prendre
mesures per fer front a aquesta situació.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar prioritat davant la Unió Europea als projectes
presentats  pel Govern de les Illes Balears referits al tractament
de residus i a l’extensió i millora de l’eficiència de les xarxes
d’abastament d’aigua a les poblacions, a la reutilització
d’aigües depurades i quantes inversions vagin referides a
optimitzar els recursos hídrics de les Illes Balears.

22. El Parlament de les Illes Balears considera que la
participació autonòmica en els consells  de ministres de la Unió
Europea suposaria la culminació d’un sistema de participació
operatiu en la política europea de l’Estat, i insta el Govern a
reclamar del Govern de l’Estat que garanteixi la participació del
Govern de les Illes en els consells de ministres de la Unió
Europea quan tractin d’assumptes que afectin les seves
competències o siguin d’interès legítim i raonat per a les Illes
Balears.

23. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a refermar els esforços tendents a fer
que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui objecte
d’una especial protecció i normalització a tots els àmbits de la
vida política, social, econòmica i cultural.

24. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta
de violència que pretengui d’imposar-se a qualsevol indret del
món i propugna els valors del més estricte respecte cap als
drets de les persones i els pobles.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per a la millora de la comercialització de la carn
procedent de la ramaderia de les Illes Balears.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la signatura d’un conveni mitjançant el qual es comprometi a
aportar la mateixa quantitat que el Govern de les Illes Balears
dedicarà a inversions destinades a la construcció de nous
centres educatius els propers tres anys.

27. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contra
qualsevol reforma de l'actual Llei d'Estrangeria (Llei Orgànica
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social) que pugui significar una reducció dels drets
i llibertats de les persones immigrades o una política
d'immigració més restrictiva.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a aportar els recursos econòmics necessaris, per a la dotació de
les infraestructures i dels  mitjans humans que facin possible la
posta en marxa de la Llei Penal del Menor.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
realitzi les gestions necessàries per establir amb el Govern de
l'Estat, un conveni per a la finançació d'una xarxa de transport
públic adient que inclogui inversions suficients a les quatre
illes.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, a
partir de diferents instruments, fomenti de forma efectiva la
instal·lació d'energies renovables. Així mateix, s'han d'establir
tots  els mecanismes per una major eficiència i estalvi en el
consum.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a finançar el trasllat de residus entre les illes i la península, tal
com preveu la llei estatal de residus.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar el procés de transferències de les polítiques actives
i d'intermediació del mercat laboral, actualment gestionades per
"el Instituto Nacional de Empleo", amb dotacions suficients per
a fer front a les exigències específiques d'unes relacions
laborals  marcades per una forta estacionalitat i precarietat en les
condicions de treball, així com per la realitat insular.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears prendre les mesures pertinents per tal de facilitar
als ciutadans l'accés a les finques públiques.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les iniciatives necessàries per tal que
els  habitatges de protecció oficial no puguin ser construïts dins
sòl rústic.

35. El Parlament insta el Govern a promoure, en el marc del
Pla energètic i el Pla regional de protecció del clima, el
compliment gradual Protocol de Kyoto i la implementació de la
proposta de Directiva sobre energies renovables aprovada per
la Comissió Europea el 10 de maig del 2000.

36. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de
llei d'aigua que prioritzi la gestió eficient i sostenible i la
reutilització màxima de les aigües depurades.

37. El Parlament insta el Govern a presentar un estudi
valoratiu dels costos socials i ambientals del model turístic i
residencial actual a les Balears.

38. El Parlament insta el Govern a posar en marxa un pla pilot
de connexió a la xarxa convencional dels edificis i
infraestructures públiques, dotada d'energies netes.

39. El Parlament insta el Govern a revisar el model de cànon
de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir-hi paràmetres
ecològics i de cobriment efectiu i just dels costos.
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40. El Parlament insta el Govern a dotar-se d'un pla específic
de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió d'empreses
de l'anomenat Tercer Sector (economia social).

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la situació del transport marítim
interinsular i de la península amb les illes per corregir, si n'és el
cas, possibles situacions monopolístiques. Així mateix, i
d'acord amb els resultats d'aquests estudis, insta el Govern de
les Illes Balears i el Ministeri de Foment a imposar a les
navilieres obligacions de serveis adequats en preus i
freqüències per als  ciutadans de les Illes Balears i els nostres
visitants.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar en el termini més breu possible, les
conclusions de la comissió mixta Govern- Consell Insular-
Ajuntament-Minis teri que estudia la situació sanitària a
Formentera i que cerca solucions adients encaminades a la
dotació en aquesta illa d'una instal·lació hospitalària adequada
a les seves necessitats reals.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar la posada en marxa d'un pla a la reserva natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que doni participació a les
administracions implicades, per racionalitzar el fondeig
d'embarcacions esportives i de tot tipus i que salvaguardi els
valors naturals  de la zona, tot cercant compatibilitzar aquests
valors amb els usos lúdics que se'n faci d'aquesta reserva.

A la seu del Parlament,24 d'octubre del 2000.
El secretari segon:
Pere Palau i Torres.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 2000, rebutjà les Propostes de resolució 1-4,
6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 23-34, 36-40, 42-45  RGE núm.
4288/00, del Grup Parlamentari Popular, relatives al debat
sobre l'orientació política general del Govern, publicades en
aquest BOPIB.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a jurament o promesa del nou diputat Hble. Sr.

Antonio Llamas i Márquez.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre del 2000, el diputat Hble. Sr. Antonio
Llamas i Márquez procedí a jurar el seu càrrec, d'acord amb
l'establert a l'article 7 del Reglament de la Cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a retirada de la proposta 47 de les presentades

pel Grup Parlamentari Popular en el marc del debat
d'orientació política general del Govern (RGE núm.
4288/00).

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 19 d'octubre del 2000, es retirà la proposta núm. 47 de les
presentades pel Grup Parlamentari Popular en el marc del
debat de referència, publicades en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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. Sr. Conseller d'Obres

Públiques, Habitatge i Transports, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, sobre les actuacions per afavorir
l'adquisició del primer habitatge (RGE núm. 1868/00).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre del 2000, tengué



BOPIB núm. 66 - 27 d'octubre del 2000 1465

lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, qui informà sobre el tema
de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre el programa d'actuacions a les comunitats balears
establertes fora del territori de la comunitat autònoma (RGE
núm. 2687/00).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre
del 2000, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, qui informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4288/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, derivada del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 28 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4289/00, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, derivada del debat sobre l'orientació política
general del Govern. (Mesa de 28 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4290/00, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 28
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4291/00, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 18
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4292/00, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Unió Mallorquina), derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 18
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4293/00, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Els Verds d'Eivissa), derivada del debat sobre
l'orientació política general del Govern. (Mesa de 18
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4294/00, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt (Coalició d'Organitzacions Progressistes), derivada del
debat sobre l'orientació política general del Govern. (Mesa
de 18 d'octubre del 2000).

Palma, a 18 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 es preveu als articles 169 i següents del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Popular presenta
les propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l’elevat
incompliment per part del Govern de les Illes Balears de les
propostes  de resolució aprovades en el debat de política
general de l’any 1999.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini de tres mesos davant la cambra, el
desenvolupament de la Llei del SERBASA per culminar el
procés de desenvolupament sobre el territori de tota la
Comunitat Autònoma del Servei Balear de la Salut creant les
corresponents delegacions insulars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern al
compliment en la seva integritat del protocol de col·laboració
signat el 8 d’octubre entre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Sanitat.

4. El Parlament de les Illes Balears constata i reprova la
mancança de diàleg i d’acord institucional per part del Govern
de les Illes Balears en relació a la problemàtica sanitària a les
illes Balears. Per tot això el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a recuperar l’esperit de diàleg i
d’interlocutor lleial amb l’administració central de l’Estat per tal
de donar resposta als  reptes sanitaris que aquesta Comunitat
té pendents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a elaborar en el termini màxim de 6 mesos els manuals de
procediment d’emergència dels arxius, museus i biblioteques
gestionats per la CAIB.

6. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla unificat de creació i millora dels
centres museístics de la CAIB en el termini màxim de 6 mesos.

7. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a aprovar el decret d’intervencions arqueològiques en
el termini màxim de 2 mesos.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que l’Illa
d’Eivissa tengui una Biblioteca pública tal com gaudeixen
Mallorca i Menorca.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que l’Illa
de Formentera tengui una Biblioteca pública tal com gaudeixen
Mallorca i Menorca.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a millorar
el rendiment del sistema educatiu i reduir l’elevada taxa de
fracàs escolar a les Illes Balears.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla estratègic i urgent per a la seguretat a les
platges i d’educació vial a les carreteres amb la finalitat de
prevenir i evitar l’elevat nombre d’accidents que cada any
tenen lloc a les nostres illes.

12.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que
reguli i ordeni l’etapa educativa de 0 a 3 anys per al curs 2001
–2002.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal
que en el termini de sis mesos redacti i doti econòmicament un
Pla d’ajudes específic per al sector dels fruits secs que
substitueixi els plans de millora caducats i això per al cas de que
la Unió Europea, una vegada vençuda la pròrroga acordada per
aquest any, decideixi no prorrogar els plans de millora existents
per al sector.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que presenti un projecte de Llei per a la
declaració d’utilitat pública i expropiació de les instal·lacions de
desembarcament, conducció i emmagatzemament de
combustible existents a cadascuna de les illes Balears a fi de
garantir una lliure, real i efectiva competència en el mercat de
distribució de combustible de Balears.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració de projectes de reguiu amb aigües depurades i
presentar-los a la Comissió Mixta per al desenvolupament del
protocol subscrit entre el Ministeri d’Agricultura i el Govern de
les illes Balears en l’abril de 1999 a fi d’obtenir el finançament
que preveu l’esmentat protocol.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
elaborar i dotar econòmicament un pla d’ajudes específic pels
sectors ramaders que puguin resultar afectats per la prohibició
de la Unió Europea d’exportar el ramat fora de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla d’electrificació rural i dotar-lo amb medis
econòmics suficients a fi de que quan finalitzi la present
legislatura tota la zona rural de les illes Balears compti amb la
dotació energètica necessària.

18. El parlament de les Illes Balears insta el Govern a reforçar
els  controls sanitaris pel que fa a l’entrada de cada illa a fi de
garantir la indemnitat sanitària de la cabana ramadera de
Balears.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
redactar un Pla de Pesca de Cèrcol per a la seva preservació.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a balisar
les reserves marines i senyalitzar les zones de reserva integral
i veda.

21. El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent que tengui com objectiu
avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada
de “la llengua blava”.

22. El Parlament de les illes Balears insta el Govern a
fomentar l’ús de materials reciclables i no contaminants.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa la municipi d’Andratx.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Ciutadella.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
construcció d’una dessaladora fixa al municipi de Santa Eulàlia
del Riu a l’illa d’Eivissa.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de l’illa de Formentera.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de la dessaladora de Palma de Mallorca.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears a construir una dessaladora permanent a la zona
nord de Mallorca per abastir d’aigua els municipis de la zona
nord.

29. La nova economia, instrumenta la societat de la
informació i de la comunicació, ens obri les portes a un mercat
únic i global. Es per aquest motiu que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a presentar un Pla que avaluï les
oportunitats i punts febles en relació al nostre petit comerç.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració i aprovació d’un Pla de promoció del turisme
específic per a l’hivern, amb la participació dels municipis
turístics, dels Consells Insulars i dels col·lectius i associacions
implicats en l’activitat turística.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reprendre la política d’enderrocament d’edificis obsolets i
esponjament de les zones turístiques iniciada a la legislatura
anterior.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un Pla d’infraestructures a les zones turístiques que
permeti assolir l’objectiu de la diversificació turística anunciat
pel Molt Hble. President al seu discurs sobre l’acció de Govern.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compte davant la Comissió d’Assumptes Institucionals de les
actuacions dutes a terme en els següents camps:
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- Pla d’Ajudes als ciutadans, empreses i institucions per tal
de reduir al màxim els problemes que poden derivar-se de la
implantació de la moneda única.

- Donar compte dels  contactes amb el Ministeri de Defensa
respecte a l’adquisició de benes immobles o finques rústiques
d’interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Donar compte sobre el procés de gratuïtat de peatges per
a residents de la Vall de Sóller.

- Donar compte del seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, des de la declaració de Menorca com a
reserva de la biosfera, amb les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori i adquisició de patrimoni natural.

- Donar compte de la construcció del Fòrum Illes Balears
Sostenibles.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en el termini d’un mes el Projecte de Llei de
finançament definitiu dels Consells Insulars i del Fons de
Compensació Interinsular.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que en
el pressupost de l’any 2001 figuri una partida pressupostària
pel futur Fons de Cooperació Municipal.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
contactes  amb el Ministeri de Defensa per a la possible
adquisició i/o cessió de bens immobles d’interès per a la CAIB
i especialment pel que fa a l’Hospital Militar.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a que no incrementi la pressió fiscal als ciutadans
de les Illes Balears.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que presenti un Pla per al desdoblament de
la carretera Maó-Ciutadella.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a que els
pressuposts  de l’any 2001 duguin una partida per començar les
obres de traçat del tren entre Sa Pobla i Alcúdia.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a donar
compliment al conveni subscrit pel Govern de les Illes Balears
i de l’Estat en matèria de carreteres amb l’objecte de que no es
demori la posada al servei dels ciutadans d’aquestes
infraestructures de transport terrestre tan necessàries.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar en un termini no superior a un any, un Pla contra la
pobresa i exclusió social per tal de poder donar una resposta
clara a les necessitats de la població de les nostres illes.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convenir amb els ajuntaments el finançament, la construcció i
la posada en marxa de casals de joves. Per tal de donar
compliment a aquesta resolució, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a habilitar 500 milions al pressupost de l’any
2001.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
en el pressupost general de la CAIB per a l’any 2001 a l’Institut

de la Dona en 1000 milions per tal de poder fer una política
efectiva per a l’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
redacció d’un Pla d’acció específic per a la integració cultural
i laboral de la dona immigrant així com un borsa de feina per
l’esmentat col·lectiu.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
posada en marxa immediata del centre per a discapacitats del
carrer Joan Crespí així mateix s’insta el Govern de les Illes
Balears a pressupostar els dobles en la proposta de
transferències de competències als Consells Insulars en matèria
d’acció social per tal de dur a terme centres de similars
característiques a les altres illes.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar el Pla de lluita contra la violència domèstica a les Illes
Balears un cop es recullin les resolucions de la Comissió
Parlamentaria creada per estudiar la violència domèstica.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convertir la Conselleria de Benestar Social en una Direcció
General integrada en la Conselleria de Treball un cop siguin
efectives les transferències en matèria d’Acció Social als
Consells Insulars.

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les propostes de resolució següents, derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a realitzar les inversions necessàries en
infraestructures sanitàries a les Illes Balears, compromeses i no
realitzades, des de l’anterior legislatura amb el cent per cent de
la seva capacitat. Així mateix insta a augmentar el nombre de
llits de malalts mentals als seus hospitals i a dotar suficientment
els centres de salut d’unitats de salut mental.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar en la línia de dotar els consells insulars de les eines
polítiques i econòmiques necessàries per aprofundir en
l’autogovern de cadascuna de les Illes.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a l’aprovació definitiva del Pla hidrològic de les Illes
Balears amb les corresponents assignacions pressupostàries,
així com la dotació immediata del conveni hidrològic.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a fer efectiu el nomenament dels seus representants
a totes les comissions mixtes previstes per al desenvolupament
de la Llei 30/1988, del 29 de juliol, de règim especial de les Illes
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Balears, així com a accelerar l’aplicació immediata de tots els
continguts d’aquesta.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè als pròxims pressupostos incrementi la partida
destinada a beques per als estudiants  que hagin de cursar els
seus estudis universitaris fora del territori de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 17 de la Llei 30/1998, del 29 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a arbitrar totes les mesures legislatives i
pressupostàries  perquè es pugui dur a terme el Pla energètic i
resoldre d’una manera adequada per al nostre territori el
subministrament energètic sense que això hagi de suposar en
cap cas la repercussió sobre els usuaris dels costos derivats de
la construcció d’un gasoducte que haurà de ser contemplat
com ha integrat més de la xarxa existent al territori peninsular,
d’acord amb el que preveu el capítol II de la Llei 30/98, de 29 de
juliol, de règim especial de les Illes Balears.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir conjuntament amb el Govern de l’Estat,
dins el programa estatal d’infraestructures, una adequada
priorització per a l’execució d’inversions en matèria de
carreteres, per tal de compensar els efectes de la insularitat, en
compliment de l’article 16 de la Llei 30/98, de 29 de juliol, de
règim especial, sense que això comporti cap tipus de
condicionament, a l’administració que sigui competent, en el
disseny del corresponent pla i successives modificacions del
mateix. Així mateix el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat
espanyol la col·laboració econòmica en la potenciació del
transport ferroviari a les Illes Balears, per tal de compensar els
efectes de la insularitat, en compliment de l’art. 10 de la Llei
30/98, de règim especial. 

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb  el que es preveu als articles 169 i següents del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat sobre l'orientació política general del
Govern.

1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta contra
qualsevol reforma de l'actual Llei d'Estrangeria (Llei Orgànica
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social) que pugui significar una reducció dels drets
i llibertats de les persones immigrades o una política
d'immigració més restrictiva.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a aportar els recursos econòmics necessaris, per a la dotació de
les infraestructures i dels mitjans humans que facin possible la
posta en marxa de la Llei Penal del Menor.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
realitzi les gestions necessàries per establir amb el Govern de
l'Estat, un conveni per a la finançació d'una xarxa de transport
públic adient que inclogui inversions suficients a les quatre
illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, a
partir de diferents instruments, fomenti de forma efectiva la
instal·lació d'energies renovables. Així mateix, s'han d'establir
tots  els mecanismes per una major eficiència i estalvi en el
consum.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a finançar el trasllat de residus entre els illes i la península, tal
com preveu la llei estatal de residus.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar el procés de transferències de les polítiques actives
i d'intermediació del mercat laboral, actualment gestionades per
"el Instituto Nacional de Empleo", amb dotacions suficients per
a fer front a les exigències específiques d'unes relacions
laborals  marcades per una forta estacionalitat i precarietat en les
condicions de treball, així com per la realitat insular.

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat sobre l'orientació política general del
Govern.

1.- El Parlament de les Illes Balears comparteix la
preocupació expressada pels diferents col·lectius econòmics i
productius davant la situació generada per l’actual
problemàtica energètica, i insta el Govern de l’Estat a prendre
mesures per fer front a aquesta situació.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar prioritat davant la UE als projectes presentats pel
Govern de les Illes Balears referits al tractament de residus i a
l’extensió i millora de l’eficiència de les xarxes d’abastament
d’aigua a les poblacions, a la reutilització d’aigües depurades
i quantes inversions vagin referides a optimitzar els recursos
hídrics de les Illes Balears.

3.- El Parlament de les Illes Balears considera que la
participació autonòmica en els consells  de ministres de la Unió
Europea suposaria la culminació d’un sistema de participació
operatiu en la política europea de l’Estat, i insta el Govern a
reclamar del Govern de l’Estat que garanteixi la participació del
Govern de les Illes en els consells de ministres de la Unió
Europea quan tractin d’assumptes que afectin les seves
competències o siguin d’interès legítim i raonat per a les Illes
Balears.
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4.- El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques a refermar els esforços tendents a fer
que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui objecte
d’una especial protecció i normalització a tots els àmbits de la
vida política, social, econòmica i cultural.

5.- El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol casta
de violència que pretengui d’imposar-se a qualsevol indret del
món i propugna els valors del més estricte respecte cap als
drets de les persones i els pobles.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
presentar un pla per a la millora de la comercialització de la carn
procedent de la ramaderia de les Illes Balears.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la signatura d’un conveni mitjançant el qual es comprometi a
aportar la mateixa quantitat que el Govern de les Illes Balears
dedicarà a inversions destinades a la construcció de nous
centres educatius els propers tres anys.

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Mixt, en nom del
diputat d'Unió Mallorquina, Miquel Nadal i Buades, presenta
les propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears prendre les mesures pertinents per tal de facilitar als
ciutadans l'accés a les finques públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre les iniciatives necessàries per tal que els
habitatges de protecció oficial no puguin ser construïts dins
sòl rústic.

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que es preveu als articles 169 i següents del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Mixt, en nom del
diputat d'Els Verds d'Eivissa, Joan Buades i Beltran, presenta
les propostes de resolució següents, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.

1. El Parlament insta el Govern a promoure, en el marc del Pla
energètic i el Pla regional de protecció del clima, el compliment
gradual del Protocol de Kyoto i la implementació de la proposta
de Directiva sobre energies renovables aprovada per la
Comissió Europea el 10 de maig del 2000.

2. El Parlament insta el Govern a presentar un projecte de llei
d'aigua que prioritzi la gestió eficient i sostenible i la
reutilització màxima de les aigües depurades.

3. El Parlament insta el Govern a presentar un estudi
valoratiu dels costos socials i ambientals del model turístic i
residencial actual a les Balears.

4. El Parlament insta el Govern a posar en marxa un pla pilot
de connexió a la xarxa convencional dels edificis i
infraestructures públiques, dotada d'energies netes.

5. El Parlament insta el Govern a revisar el model de cànon
de sanejament d'aigües actual, a fi d'introduir-hi paràmetres
ecològics i de cobriment efectiu i just dels costos.

6. El Parlament insta el Govern a dotar-se d'un pla específic
de suport a les iniciatives de difusió, creació i gestió d'empreses
de l'anomenat Tercer Sector (economia social).

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb  el que es preveu als articles 169 i següents del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Mixt, en nom del
diputat de la COP de Formentera, Santiago Ferrer i Costa,
presenta les propostes de resolució següents, derivades del
debat sobre l'orientació política general del Govern.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la situació del transport marítim interinsular
i de la península amb les illes per corregir, si n'és el cas,
possibles  situacions monopolístiques. Així mateix, i d'acord
amb els  resultats d'aquests estudis, insta el Govern de les Illes
Balears i el Ministeri de Foment a imposar a les navilieres
obligacions de serveis adequats en preus i freqüències per als
ciutadans de les Illes Balears i els nostres visitants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar en el termini més breu possible, les
conclusions de la comissió mixta Govern- Consell Insular-
Ajuntament-Ministeri que estudia la situació sanitària a
Formentera i que cerca solucions adients encaminades a la
dotació en aquesta illa d'una instal·lació hospitalària adequada
a les seves necessitats reals.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar la posada en marxa d'un pla a la reserva natural de
Ses Salines d'Eivissa i Formentera, que doni participació a les
administracions implicades, per racionalitzar el fondeig
d'embarcacions esportives i de tot tipus i que salvaguardi els
valors naturals de la zona, tot cercant compatibilitzar aquests
valors amb els usos lúdics que se'n faci d'aquesta reserva.

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4386/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern del pacte en la construcció
d'instal·lacions esportives. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4387/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió de
Fires i Congressos SA per cobrir els compromisos per
pensions. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4388/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en electrificacions rurals. (Mesa de 25 d'octubre
del 2000).

RGE núm. 4389/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
econòmica per actuar en marges i petites infraestructures.
(Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4390/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
sol·licitades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca per part
d'organitzacions agràries. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4391/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
concedides a organitzacions agràries. (Mesa de 25 d'octubre
del 2000).

RGE núm. 4392/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment
d'organitzacions agràries. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4393/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació
per a camins rurals. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4394/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
signats entre el Govern i els ajuntaments en relació amb
camins rurals. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

Palma, a 25 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

En la construcció de quines instal·lacions esportives de les
Illes Balears ha participat el Govern balear des que s'inicià el
govern del pacte? I, en quines té previst participar en un futur
pròxim?

Palma, a 16 d'octubre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.

Quan pensa Fires i Congressos SA fer la previsió per cobrir
els   compromisos per pensions amb el seu personal en virtut
del conveni i que a 31 de desembre del 1999 segons l'empresa
suposen 13 milions de pessetes?

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina dotació econòmica es va fixar i aprovar inicialment
dins el pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any
2000 per a actuacions en electrificacions rurals? Quina és la
dotació actual d'aquesta partida?, especificau si és la dotació
definitiva per executar l'any 2000. Quina és la situació actual
d'aquesta partida?, detallau-ne els projectes per les fases de
reserva, adjudicació i ordre de pagament.

Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
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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 escrita.

Quina dotació econòmica es va fixar i aprovar inicialment
dins el pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any
2000 per a empreses privades, concretament per a actuacions en
marges i petites infraestructures? Quina és la dotació actual
d'aquesta partida?, indicau si la dotació és la definitiva per
executar l'any 2000. Quina és la situació actual d'aquesta
partida?, detallau-ne la situació pressupostària d'acord amb les
fases de reserva (R), adjudicació (AD) i ordre de pagament
(OP).

Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines organitzacions agràries han sol·licitat ajudes de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal de fomentar les seves
actuacions, activitats i serveis amb càrrec al pressupost de l'any
2000? Indicau-ne les quantitats que han sol·licitat cadascuna.

Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines organitzacions agràries de les Illes Balears ha
concedit ajudes la Conselleria d'Agricultura i Pesca per tal de
fomentar les seves actuacions, activitats i serveis amb càrrec al
pressupost de l'any 2000? Especificau la quantitat concedida a
cadascuna i els criteris seguits per establir el percentatge o
l'import global de les ajudes concedides per cadascuna de les
organitzacions agràries.

Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina dotació econòmica es va fixar i aprovar inicialment
dins el pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any
2000 destinada a fomentar les organitzacions agràries? Quina és
la dotació actual d'aquesta partida?, especificau si és la dotació
definitiva per executar l'any 2000. Quina és la situació actual
d'aquesta partida?, detallau-ne la situació pressupostària
d'acord amb les fases de reserva (R), adjudicació (AD) i ordre
de pagament (OP).

Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina dotació econòmica es va fixar i aprovar inicialment
dins el pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any
2000 per a actuacions en camins rurals via ajuntaments? Quina
és la dotació actual d'aquesta partida?, especificau si és la
dotació definitiva per executar l'any 2000. Quina és la situació
actual d'aquesta partida?, detallau-ne els projectes segons el
conveni signat per cada ajuntament i d'acord amb les situacions
comptables de reserva de crèdit, adjudicació de crèdit i ordre de
pagament.

Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de convenis s'han signat amb ajuntaments per a
camins rurals des del primer d'agost del 1999 fins al dia d'avui?
Indicau quants de convenis  signats l'any 1999 s'han executat
dins el termini establert i quants en resten pendents d'executar,
indicau en cada cas el nom del municipi afectat. Indicau també,
quants  de convenis signats l'any 2000 s'han executat dins el
termini establert i quants en resten pendents d'executar, indicau
en cada cas el nom del municipi afectat.
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Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.11. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4435/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte de
llei sobre parelles de fet. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4453/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autorització dels concerts dels dies 13 i 14 d'octubre. (Mesa
de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4454/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaracions realitzades pel batlle d'Inca. (Mesa de 25
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4457/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a coneixement de les despeses econòmiques de les diferents
conselleries. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4458/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inauguració
del pac construït a s'Arenal. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4459/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
del centre de dia de Llucmajor. (Mesa de 25 d'octubre del
2000).

RGE núm. 4460/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció a
Fires i Congressos per a la Fira Tecnoturística. (Mesa de 25
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4461/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i
subvencions als pagesos. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4462/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició
de les dues casernes al municipi d'es Castell. (Mesa de 25
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4463/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedient sancionador relatiu a la distribució d'aigua no
potable a Búger. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4464/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la
redacció de la Llei del sòl. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

Palma, a 25 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, 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 que podrà entrar
al Parlament el projecte de llei sobre parelles de fet?

Palma, a 24 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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'Interior la pregunta següent
amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quins són els motius de denegar l'autorització als concerts
d'Estopa i Raul que s'havien de celebrar els dies 13 i 14
d'octubre respectivament?

Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Interior la pregunta següent
amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Què opina el conseller d'Interior de les declaracions
realitzades al respecte de la no autorització als concerts
d'Estopa i de Raul, fetes pel batle d'Inca?

Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
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Quan preveu el Govern que el sistema informàtic funcionarà
per poder conèixer les despeses econòmiques que han fet les
diferents conselleries?

Palma, a 24 d'octubre del 2000.
La diputada:
Margarita Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern inaugurar el Pac que s'ha construït a
s'Arenal de Llucmajor?

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan creu el Govern que es finalitzaran les obres del centre
de dia del municipi de Llucmajor?

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Comerç i Indústria
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

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

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha dut a terme o ha aprovat el Govern de
les Illes Balears per tal de simplificar i desburocratitzar els
sistemes d'ajudes i subvencions als pagesos?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha rebut el Govern de les Illes Balears sol·licitud d'ajuda
econòmica per a l'adquisició de les dues casernes al municipi
d'es Castell, per part de l'ajuntament o del Consell de Menorca?

Palma, a 2 d'octubre del 2000.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba l'expedient sancionador relatiu a la
distribució d'aigua no potable per al consum dels ciutadans de
Búger per part de l'ajuntament?

Palma, a 3 d'octubre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

Quin és el cost econòmic que paga el Govern de les Illes
Balears per fer la redacció de la llei del sòl?
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Palma, a 5 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

3.12. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4410/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes dins el programa I+D, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4411/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació del Govern a l'expedició empresarial balear a la
Xina i Filipines, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4412/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència intergovernamental de la Unió Europea a Niza,
a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25
d'octubre del 2000).

RGE núm. 4413/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fires i encontres empresarials europeus, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4414/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions per refermar la presència de Balears a la zona
euromediterrània, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4415/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estratègia política del Govern a Brussel·les, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 d'octubre del
2000).

RGE núm. 4416/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes a desenvolupar a Brussel·les, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4417/00, de l'Hble. Sra. Diputada Francisca
Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte Inturisme, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 25 d'octubre del 2000).

Palma, a 25 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 oral davant comissió.

Què pensa fer el Govern en relació amb el programa I+D?
Indicau, si n'és el cas, els projectes que té preparats el Govern
en aquest sentit.

Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

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 oral davant comissió.

Quina és la participació del Govern de les Illes Balears en
l'expedició empresarial balear a la Xina i a Filipines?

Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

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

Atesa la imminent celebració de la Conferència
intergovernamental de la Unió Europea a Niza, el proper mes de
desembre, quines accions pensa desenvolupar el Govern de les
Illes Balears per defensar la posició de les Illes?

Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quines empreses han participat a fires i encontres
empresarials  europeus, promoguts des del Centre Balears
Europa i quins han estat els resultats?
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Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant comissió.

Quines accions o projectes ha desenvolupat el Govern
durant aquest any i quins té previst desenvolupar per
incrementar i refermar la presència de Balears a la zona
Euromediterrània?

Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

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 oral davant comissió.

Quina és l'estratègia política del Govern de les Illes Balears
a Brussel·les?

Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

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 comissió.

Quins projectes té previst el Govern de les Illes Balears
desenvolupar a Brussel·les?

Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

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 comissió.

En quina situació es troba el projecte Inturisme?

Palma, a 11 d'octubre del 2000.
La diputada:
Francisca Bennàssar i Tous.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4384/00, del Grup Parlamentari Popular
relativa a llicències federatives de pesca esportiva
homologades, amb qualificació de tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 25 d'octubre del 2000).

RGE núm. 4385/00, del Grup Parlamentari Popular
relativa a prohibició de comercialització del raor i el
verderol en temps de veda, amb qualificació de tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 d'octubre del
2000).

Palma, a 25 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 comissió.

El Decret 69/1999, de 4 de juny del 1999, de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, regula la pesca esportiva i recreativa.

Tots els esportistes de la Federació Balear de pesca
deportiva, a més de la llicència federativa, són obligats, segons
el Decret 69/1999, article 2, a haver obtingut prèviament la
llicència de pesca recreativa expedida per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

Establerta, idò, l'obligatorietat d'estar en possessió
d'ambdues llicències, el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè homologui la llicència federativa de pesca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears perquè
arbitri els sistemes i mecanismes de control que cregui més
adients, de les llicències federatives d4e pesca esportiva
homologades.

Palma, a 4 de març del 2000.
El diputat:
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Gaspar Oliver i Mut.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, a l'Ordre de dia 11
d'abril del 2000, va ordenar la veda del verderol i del raor.

Atès que durant el temps de veda s'han pogut veure raors
i verderols a diferents punts de venda, el Grup Parlamentari
Popular presenta la proposició no de llei següent:

"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a prohibir
la comercialització del raor i del verderol mentre duri el temps de
veda".

Palma, a 26 de setembre del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3451/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a convenis
signats amb el Govern de les Illes Balears per donar suport al
carnet jove. (BOPIB núm. 61 de 22 de setembre del 2000.).

Els convenis signats amb el Govern de les Illes Balears, per
donar suport al carnet jove, són 800.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3452/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a nous usuaris
del carnet jove. (BOPIB núm. 61 de 22 de setembre del 2000.).

El nombre de nous usuaris de carnet jove a dia 30 de
setembre del 2000 és de 21.000.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3456/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a cost total de
concurs Art Jove 2000.  (BOPIB núm. 61 de 22 de setembre del
2000).

El cost total del programa cultural Art Jove 2000, ha estat el
següent:

Desenvolupament del programa: 14.500.000.
Premis: 6.600.600.
Cost total: 21.100.000.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3457/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporacions
d'instal·lacions a xarxa XIB. (BOPIB núm. 61 de 22 de setembre
del 2000.).

A iniciativa de la Direcció General de Joventut es va tenir
una reunió amb els diferents ajuntaments perquè ens fessin
arribar les possibilitats que hi ha per a la construcció d'un nou
alberg juvenil. En aquests moments s'està en la fase de recollida
de propostes.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3458/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporacions
d'instal·lacions a la xarxa XIB. (BOPIB núm. 61 de 22 de
setembre del 2000.).

La XIB no ha tengut mai cap instal·lació a l'illa de
Formentera i en aquests moments no està previst incorporar
cap instal·lació.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3459/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporacions
d'instal·lacions a la xarxa XIB. (BOPIB núm. 61 de 22 de
setembre del 2000).
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Hi ha un conveni que resta pendent de signar amb
l'Ajuntament de Manacor per a la gestió de l'Escola Rural de Sa
Murtera com a casa de colònies.

Aquest estiu s'ha posat en funcionament el campament de
Sa Carroja, prop de Son Carrió, a Manacor.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3460/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporacions
d'instal·lacions a la xarxa XIB. (BOPIB núm. 61 de 22 de
setembre del 2000).

Hi ha un conveni signat amb l'Ajuntament d'Es Castell de
l'antiga escola de Trebalúger i s'estan executant les obres per
a la seva posada en funcionament.

Igualment s'han rebut per part dels ajuntaments, després
d'una reunió amb la Direcció General de Joventut, diferents
propostes  per a la construcció d'un alberg juvenil, les quals
estan en fase d'estudi i valoració.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3461/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a cost de la
campanya d'activitats de la Direcció General de Joventut de
l'any 2000. (BOPIB núm. 61 de 22 de setembre del 2000).

El cost de la campanya d'activitats de la Direcció General de
Joventut de l'any 2000 ha estat de 38.495.869 pessetes.

Palma, 13 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3464/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a conclusions de
la Direcció General de Relacions Institucionals en relació a
la visita de les cases balears a l'Argentina. (BOPIB núm. 61 de
22 de setembre del 2000).

Que hem complert un dels objectius que ens havíem marcat
per al 2000.

Palma, 15 d'octubre del 2000.
 El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3465/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a conclusions de
la Direcció General de Relacions Institucionals en relació a
la visita de les cases balears a l'Argentina. (BOPIB núm. 61 de
22 de setembre del 2000).

Les cases balears duen a terme una gran quantitat
d'activitats culturals: cursos, tallers, exposicions, etc., a través
d'un treball completament desinteressat per part dels membres
de les cases.

Els grups de joves són també ben actius i potser manquen
reunions conjuntes amb altres joves d'altres cases i contactes
amb altres joves de Balears.

Les cases balears, amb la dinàmica pròpia i la seva activitat,
poden convertir-se en interlocutors al seu respectiu territori
amb les institucions argentines. Això és fonamental per
aconseguir els objectius de la Direcció General de Cultura,
projectar la cultura dels balears cap a l'exterior. En aquest sentit
les cases són focus permanents d'irradiació d'aquesta cultura.

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

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3466/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a compromisos
assolits pel Govern en la seva visita a les cases balears a
l'Argentina. (BOPIB núm. 61 de 22 de setembre del 2000).

Els compromisos amb les cases balears a l'exterior no es
prenen durant les visites, sinó que es formulen en el conjunt
dels valors generals  que defensa el Govern de les Illes Balears
i es debaten en el context del Consell de Comunitats.

Palma, 15 d'octubre del 2000.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3775/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Neus Marí i Marí, relativa a centres especials
d'ocupació. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000.).

Les ajudes públiques destinades a fomentar la integració
laboral de minusvàlids en centres especials d'ocupació, figura
integrada dins una partida finalista que abasta tant la integració
de minusvàlids en centres especials d'ocupació, com la creació
d'activitat autònoma per aquest col·lectiu, subvencionant
ajudes financeres i d'inversió en capital fix.
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L'import de la dotació per a l'exercici 2000 és de 312.000.000
pessetes, suma econòmica que sorgeix anualment de la
discussió en la Conferència Sectorial.

S'adjunta quadre actualitzat sobre subvencions a centres
especials d'ocupació.

Palma, 18 d'octubre del 2000..
El conseller de Treball i Formació:
Eberhard Grosske i Fiol.

El quadre adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan en què s'han de

debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se del
Pla integral d'atenció a la immigració de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 d'octubre del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus, acordà de debatre les propostes de resolució que
puguin derivar-se del pla integral de referència, en el si de la
Comissió d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a conformitat del Govern de les Illes Balears amb

la tramitació de la Proposta d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'ordenació del territori (RGE
núm. 3844/00). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 d'octubre del 2000, es donà per assabentada de l'escrit
RGE núm. 4285/00, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual manifesta la seva conformitat amb la
tramitació de la proposta de referència, publicada al BOPIB
núm. 63, de 6 d'octubre del 2000.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a conformitat del Govern de les Illes Balears amb

la tramitació de la Proposició de llei de participació de les
comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea
(RGE núm. 3819/00). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 d'octubre del 2000, es donà per assabentada de l'escrit
RGE núm. 4320/00, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual manifesta la seva conformitat amb la
tramitació de la proposició de llei de referència, publicada al
BOPIB núm. 63, de 6 d'octubre del 2000.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a voluntat d'adscripció de l'Hble. Sr. Antonio

Llamas i Márquez al Grup Parlamentari Popular (RGE núm.
4382/00).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 d'octubre del 2000, es donà per assabentada de l'escrit
de referència, mitjançant el qual, el diputat Hble. Sr. Antonio
Llamas i Márquez manifesta la seva voluntat d'adscriure's al
Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a adscripció del diputat Hble. Sr. Antonio Llamas

i Márquez al Grup Parlamentari Popular (RGE núm.
4383/00).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 d'octubre del 2000, es donà per assabentada de l'escrit
de referència, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comunica l'adscripció a aquest grup
parlamentari del diputat Hble. Sr. Antonio Llamas i Márquez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

C)
Relativa a llista definitiva d'admesos i exclosos a la

convocatòria per cobrir, mitjançant oposició en torn lliure,
quatre places vacants al cos d'uixers del Parlament de les
Illes Balears.

Llista d'admesos

  1. Massanet Noguera, Jaume. DNI: 78.200.776.
  2. Amengual Tormo, Francesc. DNI: 43.033.462.
  3. Cerdà Cabot, Francesc. DNI: 43.079.968.
  4. Morey Llaneras, Margalida. DNI: 43.087.657.
  5. Planells Villas, Juan Mariano. DNI: 43.065.360.
  6. Tomàs Carmona, Joana Maria. DNI: 18.232.528.
  7. Torrens Asegurada, Bartomeu. DNI: 78.204.417.
  8. Cruces Sánchez, Isabel Mª. DNI: 43.073.106.
  9. Costa Soler, Antonio. DNI: 43.087.601.
 10. Genestra Serra, Paula. DNI: 43.069.351.
 11. Pizá Mir, Bàrbara. DNI: 34.069.113.
 12. Pastor Torres, Miquel. DNI: 43.065.648.
 13. Serra Miró, Maria. DNI: 43.007.524.
 14. Díaz March, Javier. DNI: 43.085.850.
 15. Moyà Rayó, Joan. DNI: 43.025.550.
 16. Serra Jaume, Bernat. DNI: 42.995.187.
 17. Serra Roibal, Piedad. DNI: 43.053.814.
 18. Barceló Vives, Margarida Irene. DNI: 43.076.606.
 19. Luque Berrocal, Francisca. DNI: 43.009.594.
 20. Morell Bortone, Salvador. DNI: 18.236.367.
 21. Tortell Porquer, Catalina. DNI: 42.977.872.
 22. Jaume Amengual, Maria Gloria. DNI: 42.963.222.
 23. Sánches Amengual, Catalina. DNI: 43.038.005.
 24. Oliver Gayà, Coloma. DNI: 43.071.665.
 25. Vallespir Anguera, Joana Mª. DNI: 43.070.859.
 26. Mateu Vives, Pau. DNI: 43.032.153.
 27. Estela Barceló, Catalina. DNI: 43.066.132.
 28. Gayá Miró, Enric. DNI: 43.063.580.
 29. Cladera Ballester, Rosa Mª. DNI: 18.237.183.
 30. Oliver Pascual, Javier Alejandro. DNI: 43.052.246.
 31. Roldrán Sierra, Natividad. DNI: 263.201.
 32. Veny Moll, Onofre. DNI: 78.202.616.
 33. Martí González, Jeroni. DNI: 43.040.457.
 34. Vives Jaume, Javier. DNI: 403.569.
 35. Amengual Calafell, Mª Magdalena. DNI: 43.102.362.
 36. Julià Frau, Pere Guillem. DNI: 43.026.741.
 37. Pérez Reyes, Cármen. DNI: 43.062.602.
 38. Soriano Rosselló, Alberto. DNI: 43.092.184.
 39. Rosselló Sans, Sebastià Carles. DNI: 41.354.479.
 40. Enciso Figueroa, Mª José. DNI: 44.325.358.
 41. Coll Canyelles, Maties. DNI: 78.210.214.
 42. Sánchez Cascales, Mª Dolores. DNI: 43.012.087.
 43. Perelló Rosselló, Miguel. DNI: 42.981.551.
 44. Torres Castell, Catalina. DNI: 78.208.302.
 45. Gayà Janer, Maria. DNI: 34.067.210.
 46. Mumar Tur, Francisca. DNI: 43.061.395.
 47. Munar Tur, Maria Magdalena. DNI: 43.061.394.
 48. Verger Coll, Catalina. DNI: 43.040.722.
 49. Socias Torrens, Josep Lluís. DNI: 43.013.432.
 50. Pastor Portero, M`nica. DNI: 46.109.210.
 51. Casado Beneito, Montse. DNI: 40.976.030.
 52. Ferriol Guillermo, Lourdes. DNI: 43.085.202.

 53. Caparrós Bauzá, Francisco J. DNI: 42.998.077.
 54. Lladó Sansó, Juana Ana. DNI: 18.235.983.
 55. Serra Cantallops, Maria. DNI: 78.212.870.
 56. Días Gual, Graciela. DNI: 43.048.036.
 57. Balaguer Rodríguez, María Jesús. DNI: 42.958.533.
 58. Almiñana Campins, Matires. DNI: 42.943.155.
 59. Gómez Genovart, Neus Pilar. DNI: 43.107.010.
 60. Ramis Pieras, Mª del Cármen. DNI: 44.327.756.
 61. Ferrer López, Mª del Cármen. DNI: 34.065.832.
 62. Perelló Galmés, Maria. DNI: 43.046.670.
 63. Cortés Segura, Cármen. DNI: 43.005.392.
 64. Ramon Reus, Francesca. DNI: 41.397.412.
 65. Jaume Llabrés, Margarita. DNI: 42.949.858.
 66. Alzamora Ramos, Mª Isabel. DNI: 43.055.229.
 67. Maestre Martínez, Magdalena. DNI: 42.981.693.
 68. Salvá Salom, Antonia. DNI: 43.010.691.
 69. Pascual Socías, Margalida. DNI: 43.077.085.
 70. Frau Fiol, Aina. DNI: 42.996.101.
 71. Cifre March, Pedro. DNI: 78.212.095.
 72. Vicens Mestre, Joan. DNI: 43.060.684.
 73. Thomas Cirer, Ricardo. DNI: 43.013.462.
 74. Bujosa Picornell, Sebastià. DNI: 43.080.837.
 75. Bujosa Picornell, Miquel. DNI: 43.080.104.
 76. Pol Visiedo, Martí. DNI: 78.201.429.
 77. Llompart Maimó, Miquel. DNI: 78.205.012.
 78. Salazar Pujol, Mª Antonia. DNI: 42.998.668.
 79. López Cantallops, Pilar. DNI: 43.140.738.
 80. Tugores Palmer, Maciana. DNI: 18.236.243.
 81. Tortella Soler, Antoni. DNI: 43.042.082.
 82. Bibiloni Muntaner, Mª Magdalena. DNI: 43.059.882.
 83. Casado Fornés, Isabel. DNI: 43.119.110.
 84. Fuster Arrom, Antonio. DNI: 43.075.112.
 85. Garau Mas, Joan. DNI: 43.022.146.
 86. Bisbal Salvá, Juan. DNI: 43.006.544.
 87. Serra Leira, Mª Ángeles. DNI: 43.074.324.
 88. Magrini Chiaffo, Mª Cristina. DNI: 43.092.775.
 89. Casanova i Gual, Simó Xavier. DNI: 43.046.249.
 90. Espias García, Mª José. DNI: 43.069.561.
 91. Espias García, Eva Mª. DNI: 43.068.310.
 92. Bisquerra Nicolau, Antonia R. DNI: 43.045.218.
 93. Camacho Sastre, Eva María. DNI: 43.099.793.
 94. Vaquer i Bosch, Gabriel. DNI: 43.012.687.
 95. Campins Pallicer, Francisca. DNI: 43.080.284.
 96. Triay Alomar, Jaume. DNI: 78.191.437.
 97. Rico Marcelon, Yolanda. DNI: 43.054.730.
 98. Ferrer Isern, Mª Rosa. DNI: 43.021.224.
 99. Nicolau Morro, Miguel Àngel. DNI: 43.051.651.
100. Cabalin Cozar, Cármen Victoria. DNI: 43.168.290.
101. Bauzà Ferrer, Joan. DNI: 44.327.259.
102. Canyelles Ferrer, Maria Magdalena. DNI: 43.005.440.
103. Sebastián Cañellas, Francisca. DNI: 42.987.438.
104. Casado Fornés, Francisca. DNI: 43.119.111.
105. Salom Llull, Gabriel. DNI: 42.954.959.
106. Hernández Pérez, Juan José. DNI: 44.326.501.
107. Serra Sard, Miquel. DNI: 43.146.178.
108. Perelló Jorquera, Antonia Mª. DNI: 43.046.631.
109. Villalonga Tous, Mª Magdalena. DNI: 42.992.522.
110. Siquier Aguiló, Juan. DNI: 43.083.039.
111. Verdera Riera, Maria. DNI: 43.099.253.
112. Barceló Amengual, Rosa. DNI: 43.060.331.
113. García Uviña, Francisco. DNI: 43.037.970.
114. Miró Forteza, Miquel Àngel. DNI: 43.110.945.
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115. Bosch Navarro, Juana Mª. DNI: 43.120.718.
116. Capó Morales, Rafel. DNI: 43.087.694.
117. Feliu Morales, Maria Victoria. DNI: 43.112.671.
118. Jover Diaz, Antonio Miguel. DNI: 42.942.266.
119. Perelló Gamundí, Bartolomé. DNI: 43.057.730.
120. Coll Fiol, Francisca. DNI: 43.025.053.
121. Oliver Rosselló, Nuria. DNI: 43.146.122.
122. Ferrà i Ramis, Antònia Ma. DNI: 43.054.895.
123. Jordà i Bauzà, Maria Margalida. DNI: 18.226.510.
124. Olivares Quesada, Beatriz. DNI: 43.401.626.
125. Oliver Moral  Mª del Cármen. DNI: 43.067.997.
126. Perelló Rebasa, Jeroni Joan. DNI: 43.080.492.
127. Mas Bennasar, Caterina. DNI: 18.234.979.
128. Vidal Mas, Mª Àngels. DNI: 39.293.610.
129. Mas Bennasar, Margarita. DNI: 43.102.563.
130. Sierra Alvárez, Julia. DNI: 42.992.377.
131. Batle Mayrata, Margarita. DNI: 43.014.501.
132. Perelló Rosselló, Miquel. DNI: 18.218.193.
133. Perelló Rosselló, Margarita. DNI: 18.221.060.
134. García Sánchez, Isabel Mercedes. DNI: 43.024.317.
135. Martínez Gálvez, Antonio Santos. DNI: 44.328.429.
136. Isern Rosselló, Margarita. DNI: 43.060.078.
137. Fornas Polo, José Manuel. DNI: 43.064.129.
138. Rosselló Font, María. DNI: 78.188.275.
139. Cabeza Egea, María del Cármen. DNI: 41.398.915.

Llista d'exclosos

1. García Pérez, Ricardo. DNI: 42.975.531. 
Declaració de no estar en possessió del carnet de conduir
exigit.

A la seu del Parlament, a 27 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa a bases per a la convocatòria de les proves

selectives per a cobrir, com a contractats laborals, en torn
lliure, dues vacants al Servei d'Informàtica.

El President del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa a la reunió de dia 15
d'octubre del 2000, i a l’empara del que s’estableix als articles
2.3, 10,  i 17.e de la Llei 2/1989 del 22 de febrer, de la Funció
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i del 9.b
de l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
convoca proves selectives en torn lliure per cobrir dues places
vacants en règim de contractació laboral, a la plantilla orgànica
del Parlament de les Illes Balears d’acord amb les següents
bases:

Primera. Objecte de la convocatòria.

Cobrir mitjançant la superació de les corresponents proves
selectives en torn lliure de les places adscrites al servei
d’informàtica que es detallen:

1. La plaça de tècnic de sistemes, com a contractat laboral de
caràcter fix, vacant a la plantilla orgànica del Parlament de les
Illes Balears, amb categoria professional de tècnic de grau mitjà,
i unes retribucions anuals de 5.835.251 pta a percebre en 14
pagues.

2. La plaça d’Administrador de l’Entorn Ofimàtic, com a
contractat laboral fix, vacant a la plantilla orgànica del Parlament
de les Illes Balears, amb categoria professional d’oficial
administratiu, i unes retribucions anuals de 4.645.084 pta a
percebre en 14 pagues.

Segona. Requisits personals.

2.1.- Ésser espanyol o nacional d’un dels restants estats
membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
prevists a la llei bàsica que regula aquesta matèria.

2.2.- Tenir 18 anys complerts i no més de 64 anys.

2.3.- No estar inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la funció
pública. Ni haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari
de qualsevol administració pública, òrgan constitucional o
estatutari. Ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per
l’acompliment de funcions públiques.

2.4.- Tenir el títol de Diplomat universitari en informàtica o
equivalent.
 
2.5.- En relació al coneixement de la llengua catalana, els
aspirants hauran d’acreditar-lo superant les proves previstes en
aquesta convocatòria. Estaran exempts de realitzar-les, aquells
que presentin,  juntament amb l’instància, i com a mínim, el
certificat B (de coneixements orals i escrits elementals de
català), lliurat per la Junta Avaluadora de Català o el títol,
certificats o diplomes equivalents, lliurats per les institucions
determinades a l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de dia
16 de febrer del 2000, publicada al  Butlletí Oficial de les Illes
Balears, núm. 23, de dia 22 de febrer del 2000.

Així mateix, aquells aspirants que presentin els títols
o certificats oficials  emesos per l’Institut Balear
d’Administració Pública a favor d’aquells que hagin superat
amb aprofitament els cursos impartits d’acord amb els
programes publicats per Resolució del conseller de la Funció
Pública, de 2 de novembre de 1995 (publicats al Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, núm. 146, de
23 de novembre de 1995), estaran exempts de realitzar les
proves de suficiència en el coneixement de la llengua catalana.

2.6.- Abonar en concepte de drets d’examen, la quantitat de
3.180’- pta, mitjançant l’ingrés a la C/C 0077889873, de l’oficina
principal de la Caixa de Balears “SA NOSTRA” per accedir a la
plaça de Tècnic de sistemes i de 1.590’- pta per accedir a la
plaça d’Administrador de l’Entorn Ofimàtic, a la mateixa entitat
i compte corrent. La devolució d’aquestes es produirà quan els
aspirants siguin exclosos de les proves selectives.
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2.7.- No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

2.8.-  Juntament amb l’instància s’adjuntarà el “curriculum
vitae” referit exclusivament als estudis cursats i a l’experiència
professional a empreses i Administracions Públiques.

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

3.1.- Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves ha de presentar al registre
de l’Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex II,
juntament amb el resguard d’haver ingressat els corresponents
drets d’examen i el “curriculum vitae” en el termini de 20 dies
naturals  a comptar des de l’endemà al de la publicació
d’aquestes bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Finalment, i si es el cas, la documentació que acrediti
la seva suficiència en el coneixement de la llengua catalana,
d’acord amb l’establert a la base segona.

3.2.- La presentació d’instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.3.- Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Oficialia
Major publicarà al tauler d’anuncis de la Cambra, la llista
provisional d’admesos i exclosos. S’hi farà constar el nom,
cognoms  i DNI, així mateix s’assenyalarà el motiu per no
admetre als aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini
de 10 dies naturals comptadors des de la data de publicació de
la llista provisional, puguin al.legar o esmenar la causa que ha
motivat la seva exclusió provisional.

3.4.- Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d’un
mes, la Comissió de Selecció resoldrà les reclamacions que
s’hagin pogut presentar, si n’hi ha, i el president d’aquesta
dictarà la corresponent resolució, fent pública la llista definitiva
dels  aspirants admesos, que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i també s’exposarà al tauler
d’anuncis  de la Cambra, juntament amb el lloc, data i hora de
celebració del primer exercici, corresponent a la prova de català
comú per ambdós processos selectius.

Quarta. Comissió de selecció. Composició i funcionament.

4.1.- La comissió de selecció, que serà la mateixa que jutjarà
ambdós processos selectius,  es constituirà dins el quinze dies
naturals  següents al de la finalització del termini de presentació
de les sol.licituds, amb convocatòria prèvia dels membres
titulars i suplents per part del President d’aquesta.

4.2.- La comissió de selecció estarà constituïda per les persones
següents:

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

4.2.2.-Secretari: El Lletrat-Oficial Major o Lletrat en qui
delegui.

4.2.3.-Vocal: altre membre de la Mesa.
4.2.4.-Vocal: una persona adscrita al Servei

d’Informàtica elegida per la Mesa.
4.2.5.- Vocal: la delegada del personal laboral de la
Cambra o membre de la Junta de Personal en qui
delegui.
4.2.6.- Vocal: El catedràtic d’Informàtica assessor del

Servei d’Informàtica.

En tots els casos es nomenaran els suplents
corresponents.

4.3.- A la sessió constitutiva, el president sol.licitarà als
membres, titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-
se sotmesos a les circumstàncies previstes a l’article 28 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, l’abstenció i recusació dels membres de
la comissió de selecció se substanciaran d’acord amb l’establert
als articles 28 i 29 d’aquesta llei.

4.4.- Per actuar vàlidament la comissió de selecció necessitarà
la presència de més de la meitat dels seus membres. Els acords
s’adoptaran per majoria de vots dels assistents, en cas d’empat,
dirimirà amb el seu vot el President.

4.5.- Als efectes de notificacions i incidències, la comissió de
selecció tendrà la seva seu al Parlament de les Illes Balears.

4.6.- La comissió de selecció resoldrà tots els dubtes i les
incidències que puguin sorgir després d’haver-se constituït i
durant la celebració de les proves.

4.7.- La comissió de selecció podrà nomenar els assessors que
estimi pertinents, principalment en relació a la prova de català.

Cinquena. Procediment selectiu i desenvolupament de les
proves selectives:

Aquestes  consistiran a superar els exercicis següents:

5.1.- Exercici primer:  de caràcter obligatori per aquells aspirants
que no hagin presentat el corresponent certificat o títol, d’acord
amb l’establert a la base segona, i que acrediti la seva
suficiència en el coneixement de la llengua catalana exigida en
aquesta convocatòria.

Consistirà en la realització d’una prova,  proposada per
la Comissió de selecció, amb la finalitat de ponderar la
suficiència sobre els coneixements escrits i orals de català de
caràcter elemental dels aspirants. La Comissió de selecció podrà
nomenar els assessors lingüístics que consideri pertinents per
tal d’avaluar. 

Es declararà els aspirants, finalment, com aptes o no
aptes.

Els aspirants declarats no aptes, no podran continuar
el procés selectiu.
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Aquest exercici serà comú per ambdós processos
selectius.

5.2.- Exercici segon:  de caràcter obligatori per tots els aspirants.
Consistirà la realització d’una prova teòrica que determinarà la
comissió de selecció i que versarà sobre el contingut de les
matèries que hi figuren a l’annex I de les presents bases, per
cadascuna de les places. Es puntuarà entre 0 i 30 punts.

5.3.- Exercici tercer: de caràcter obligatori per tots els aspirants.
Consistirà en la realització d’una prova de caràcter pràctic que
determinarà la Comissió de selecció i que versarà sobre el
contingut de les matèries que hi figuren a l’annex I de les
presents bases, per cadascuna de les places. Es puntuarà entre
0 i 40 punts.

Durant la celebració d’aquesta prova s’utilitzaran els
mitjans ofimàtics de la Cambra que la comissió de selecció
consideri adients.

5.4.- Exercici quart: de caràcter obligatori per tots els aspirants.
Consistirà en la realització d’una entrevista personal per
determinar l’idoneïtat i adequació dels aspirants als llocs de
feina. Es valoraran entre altres, els coneixements tècnics i
l’experiència demostrable que hom s’ajustin als perfils de les
places convocades.  La comissió de selecció valorarà
prioritàriament l’experiència laboral prèvia a empreses o
Administracions Públiques en relació a les matèries que figuren
a l’annex I de les bases; contrastant en qualsevol cas el
contingut de l’entrevista amb el “curriculum vitae” presentat
pels aspirants. Es puntuarà entre 0 i 30 punts.

5.5.- En relació a la qualificació de les proves selectives: tots els
exercicis seran eliminatoris d’acord amb el següent detall:

5.5.1.- L’exercici primer corresponent a la prova de
català es puntuarà com apte o no apte. Els aspirants declarats
no aptes restaran eliminats del procés selectiu.

5.5.2.- En relació a l’exercici segon, la puntuació serà
entre 0 i 30 punts. Aquells aspirants que no arribin a 15 punts,
restaran en situació de suspesos i quedaran eliminats.

5.5.3.- En relació a l’exercici tercer, la puntuació serà
entre 0 i 40 punts. Aquells aspirants que no arribin a 20 punts,
restaran en situació de suspesos i quedaran eliminats.

5.5.4.- En relació a l’exercici quart, la puntuació serà
entre 0 i 30 punts. Aquells aspirants que no arribin als 15 punts,
restaran en situació de suspesos i quedaran eliminats.

5.6.- La puntuació corresponent a cada exercici se realitzarà
calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions de cada
membre de la comissió de valoració.

La puntuació de les proves es calcularà realitzant la
mitjana aritmètica de les puntuacions dels exercicis segon,
tercer i quart,  sempre que superin les puntuacions establertes
a l’apartat cinquè d’aquesta base.

Sisena.

 6.1.- Després de la correcció de cada exercici es publicarà al
tauler d’anuncis  la relació dels aspirants que hagin superat les
proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i lloc de realització dels propers
exercicis. Entre exercici i exercici han de transcórrer un mínim de
48 hores.

6.2.- A fi d’estalviar al màxim els  recursos humans i econòmics
de la Cambra,  a l’hora de realitzar les proves selectives
corresponents  a ambdós processos selectius es seguiran les
següents regles:

6.2.1.-  Els aspirants seran convocats a realitzar els
exercicis  primer (prova de català) i quart (entrevista personal) el
mateix dia i hora, si hi ha aspirants que opten a les dues places,
es realitzarà l’entrevista corresponent a cadascuna d’elles el
mateix dia i hora, una darrera d’altre; la comissió de selecció
informarà d’aquesta circumstància als aspirants que pertoqui.

6.2.2.- Es  procurarà realitzar els exercicis segon i tercer
el mateix dia i a diferent hora (matí i horabaixa) per ambdós
processos selectius. Si hi ha aspirants que opten a les dues
places, les dates de celebració d’aquestes proves s’ajustaran
per la comissió de valoració al que es disposa  a l’apartat 1
d’aquesta base. 

Setena.

7.1.- Finalitzades les proves selectives, la comissió de selecció
publicarà al tauler d’anuncis de la Cambra la llista provisional
dels  aspirants que les hagin superat, per ordre correlatiu a la
seva puntuació.

7.2.- Des de la data de la publicació de la llista provisional tots
els aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
reclamacions oportunes.

7.3.- A continuació la comissió de selecció disposarà de set
dies naturals per resoldre les reclamacions, i tot seguit, elevarà
a la Presidència i Mesa de la Cambra la relació dels aspirants
que han superat les proves selectives amb les puntuacions
obtingudes,  a continuació i prèvia resolució de la Presidència
de la Cambra, es publicarà al tauler d’anuncis aquesta.

Vuitena. Presentació de documents.

Dins el vint dies naturals des de la data en que es faci
pública la Resolució que contengui la relació dels aspirants
seleccionats, i prèvia notificació per part dels serveis de la
Cambra, aquests aportaran els documents següents al registre
de la Cambra:

8.1.- Partida de naixement o certificat d’adquisició de la
nacionalitat espanyola, o la de la resta d’estats membres de la
Unió Europea o la d’aquells que hi sigui d’aplicació.

8.2.- Certificació lliurada pel registre general de penals i rebels
que acrediti que no s’està condemnat a penes que inhabiliten
per a l’exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim,
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tres mesos abans de la data final de presentació dels
documents.

8.3.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
Administració Pública, òrgans constitucionals o estatutaris.

8.4.- Títol de diplomat universitari en informàtica o equivalent
(mitjançant fotocòpia compulsada d’aquest).

8.5.- Si l’aspirant seleccionat forma part de qualsevol
administració pública, serà suficient, en relació a la
documentació a presentar, la certificació de formar part
d’aquesta, emesa pel òrgan corresponent. En qualsevol cas
haurà de presentar el títol exigit a l’apartat 4 de la base segona.

Novena. Nomenament, contractació i presa de possessió.
Substitució.

9.1.- Conclòs el termini per presentar els documents exigits a la
base vuitena, es procedirà per part del President del Parlament
de les Illes Balears, oïda la Mesa, i mitjançant resolució, a la
proposta de contractació laboral de les persones seleccionades,
i es citarà als aspirants seleccionats per signar els
corresponents  contractes, prenent possessió de la places el
mateix dia de la signatura d’aquests.

9.2.- El President del Parlament podrà substituir els proposats
per la persona que el segueixi en la llista definitiva dels
aspirants que hagin superat les proves selectives, en les
circumstàncies següents:

9.2.1.- Quan la documentació aportada pel proposat
presenti defectes no esmenables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

9.2.2.- Quan la persona proposada renunciï.

9.2.3.- Quan el proposat no es presenti a l’acte de
signatura del contracte i presa de possessió de la plaça sense
causa justificada.

9.2.4.- Si un aspirant supera ambdós processos
selectius i queda en  primer lloc respectivament, juntament amb
la presentació de documentació exigida a la base vuitena, haurà
de presentar un escrit on consti al seva renúncia  a una de les
places, en aquest cas s’actuarà d’acord amb l’establert a
l’apartat segon d’aquesta base.

Desena. Disposicions final i recursos.

10.1.- La present convocatòria i els actes que se’n derivin i
també els  de l’actuació de la comissió de valoració, podran ser
impugnats per les persones interessades dins el termini i en la
forma establerta en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

10.2.- En tot allò no previst a les presents bases, s’estarà al que
es disposa al Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el

Reglament d’ingrés del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

10.3.- De totes les reunions de les comissions de selecció
s’aixecarà les corresponents actes per part del Secretari, que
seran signades pels membres assistents, i s’adjuntarà al
corresponent expedient.

ANNEX  I

1- Relació de matèries exigides per accedir a la plaça de
Tècnic de Sistemes:

1.- Sistemes operatius:

1.1.- Administració de xarxes basades en servidors
Windows NT i Netware.

1.2.- Administració de xarxes basades en clients
Window 9x, Windows NT Workstation i MS-dos.

1.3.- Disseny de solucions basades en Clusters de
Windows NT i de solucions basades en Terminal Server.

2.- Xarxes i comunicacions:

2.1.- Disseny i implantació de projectes de xarxes i
sistemes de comunicacions.

2.2.- Disseny de solucions segures d’accés a Internet.
2.3.- Disseny i manteniment de xarxes basades en

TCP/IP i IPX/SPX.
2.4.- Solucions de cablejat basades en coure/fibra

òptica.

3.- Gestió de sistemes en general i específicament:

3.1.- Eines basades en protocols de gestió.
3.2.- Aplicacions pel control automàtic d’inventaris i

distribució automatitzada de software.
3.3.- Eines de monitorització de sistemes.
3.4.- Gestió de la seguretat i implantació de polítiques.
3.5.- Control i gestió de sistemes d’alimentació

ininterrompuda.

 4.- Sistemes de missatgeria:

4.1.-  Disseny i implantació de serveis de missatgeria
unificada (principalment fax i correu).

4.2.- Administració de Microsoft Exchange Server.
4.3.- Administració del parc de clients de correu

electrònic.
4.4.- Servidors de FAX.

 2- Relació de matèries exigides per accedir a la plaça
d’Administrador de l’Entorn Ofimàtic:

1.- Formació i suport a usuaris.

2.- Eines Ofimàtiques: processadors de text, fulles de càlcul,
bases de dades, missatgeria i presentacions.

3.- Coneixements de xarxes basades en Windows NT Server i
TCP/IP.
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4.- Coneixements sobre tècniques d’administració d’estacions
clients dins xarxes locals, especialment:

4.1.- Processos automatitzats per l’implantació ràpida
i automatitzada d’estacions client.

4.2.- Programació de rutines basades en WSH
(windows scripting host).

4.3.- Automatització de processos d’instal.lació,
actualització i manteniment de software en estacions client.

4.4.- Tècniques per a la gestió d’inventaris
automatitzats.

5.- Coneixements sobre tecnologies basades en terminals
Windows.

6.- Subsistema d’impressió: instal.lació, configuració i
manteniment d’impressores a xarxes Windows NT amb TCP/IP.

ANNEX  II

Model d’instància:

… … … … ( n o m  i  l l i n a t g e s ) , n a t / n a d a
dia…..de………….del…….a………
i que visc al carrer/plaça/avinguda………………………….
núm.………pis…….porta……del terme municipal
de………….codi postal……., amb DNI………………..i
telèfon…………………………..

DECLAR:

Que reunesc totes  les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del
Parlament núm…..del………………..per proveir la plaça/les
places de:

O    De tècnic de sistemes del Parlament de les Illes
Balears, en règim de contractació laboral.

O    D’Administrador de l’Entorn Ofimàtic del
Parlament de les Illes Balears, en règim de contractació laboral.

(assenyalar la plaça o places elegides per l’aspirant)

Que adjunt el resguard d’haver satisfet els drets
d’examen per presentar-me a la plaça/les places de:

O    De tècnic de sistemes del Parlament de les Illes
Balears, en règim de contractació laboral.

O    D’Administrador de l’Entorn Ofimàtic del
Parlament de les Illes Balears, en règim de contractació laboral.

Que finalment adjunt el meu “curriculum vitae” i el
document oficial acreditatiu del meu coneixement del català oral
i escrit (si s’està en possessió d’aquest).

I es per tot això, que  SOL.LICIT:

Esser admès a les proves selectives corresponents
abans assenyalades.

………………………………..a……de………………..del…….

Signatura.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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