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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre el
viatge de la consellera a Amèrica Central (RGE núm.
1721/00).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 2000, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4502/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemàtica del tancament de llits hospitalaris i
problemàtica laboral al complex hospitalari de Mallorca.
(Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4589/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dignificació de la professió docent. (Mesa de 8 de
novembre del 2000).

Palma, a 8 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes Balears,
sobre problemàtica del tancament de llits hospitalaris i
problemàtica laboral al complex hospitalari de Mallorca.

Atesa la problemàtica existent en relació amb el tancament
de llits hospitalaris del complex hospitalari de Mallorca i atesa
la problemàtica existent en matèria laboral que també afecta la
nostra xarxa hospitalària, el Grup Parlamentari Popular interpel·la
el Govern de les Illes Balears i concretament la consellera de
Sanitat i Consum en relació amb la política del Govern en relació
amb la problemàtica del tancament de llits hospitalaris i la

problemàtica laboral que afecta el complex hospitalari de
Mallorca.

Palma, a 24 d'octubre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes Balears,
sobre dignificació de la professió docent.

El Grup Parlamentari Popular interpel·la el Govern de les Illes
Balears en relació amb la política d'aquest pel que fa a la
dignificació de la professió docent.

Palma, a 7 de setembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4508/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a banc de
terres. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4509/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a banc de
terres. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4510/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a banc de
terres. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4511/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a banc de
terres. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4512/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a noves
fórmules a resultes del fòrum celebrat el passat dia 5
d'octubre. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4513/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
instal·lació de la caixa blava a les barques d'arrossegament.
(Mesa de 8 de novembre del 2000).
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RGE núm. 4575/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a cost de l'exposició "Pintura britànica i nord-americana" a
Mallorca i a Menorca. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4576/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a percentatge de finançament per part del Govern a
l'exposició "Pintura britànica i nord-americana" a Mallorca
i a Menorca. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

Palma, a 8 de novembre 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.

Existeixen normes d'aplicació del programa de Banc de
Terres en estudi o acabades? Quines són? Quina és la seva
situació actual?

Palma, a 24 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.

Quin personal s'ha atribuït al programa de Banc de Terres?

Palma, a 24 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació actual del programa Banc de Terres?
Existeix partida pressupostària a la conselleria per a aquest
programa? En cas afirmatiu, especificau-ne la quantitat.

Palma, a 24 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.

Quines passes ha donat la Conselleria d'Agricultura i Pesca
des de l'1 de setembre del 1999 fins avui per a la creació d'un
banc de terres, tal i com va informar el conseller a la Comissió
d'Economia del Parlament en sessió de dia 21 d'octubre del
1999?

Palma, a 24 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 noves fórmules ha establert o establirà la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per desenvolupar el consum i la producció
sostenible a resultes del fòrum que es va celebrar el passat dia
5 d'octubre a la Conselleria de Sanitat?

Palma, a 24 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.

Quan s'instal·larà la caixa blava a les barques
d'arrossegament que pesquen a les aigües de les Balears?

Palma, a 24 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.
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Quin cost ha tingut l'organització de l'exposició "Pintura
BRitànica i Nord-americana dels segles XVII a XIX", procedent
del Museu Nacional de Belles Arts de l'Havana en les seves
estades a Menorca i Mallorca?

Palma, a 3 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin percentatge ha finançat el Govern de les Illes Balears
per a l'organització, a Menorca i a Mallorca, de l'exposició
"Pintura Britànica i Nord-americana dels segles XVII a XIX",
procedent del Museu Nacional de Belles Arts a l'Havana?

Palma, a 3 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 4537/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a intervenció
del vicepresident del Govern i del conseller de Treball al
darrer debat d'orientació política general del Govern. (Mesa
de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4537/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
econòmic de la Llei del sòl. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4539/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència al Consell Interterritorial de Consum. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8 de novembre
del 2000).

RGE núm. 4540/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompatibilitat del representant del Govern a la Comissió
Insular d'Urbanisme a Mallorca. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4541/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard del
sistema definitiu de finançament dels consells insulars.

(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8
de novembre del 2000).

RGE núm. 4540/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitats mínimes de cultiu. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4543/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proves d'interinatge. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4544/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització
de les obres a l'escola pública "Jaume III" de Llucmajor.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 8
de novembre del 2000).

RGE núm. 4545/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió
del finançament dels cursos de formació de la Fundació
Universitat-Empresa. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4546/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les
obres de la carretera de Llucmajor. (Ratificació de l'admissió
feta per la Presidència. Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4552/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
del vicepresident del Govern a la República Popular Xinesa.
(Mesa de 8 de novembre del 2000).

Palma, a 8 de novembre 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al Molt Hble. Sr. President del Govern
de les Illes Balears que en el darrer debat d'orientació política
general del Govern hagin intervengut el vicepresident  i el
conseller de Treball del seu propi govern?

Palma, a 31 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.
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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 oral davant Ple.

Quin és el cost econòmic que paga el Govern de les Illes
Balears per redactar la Llei del sòl?

Palma, a 31 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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 oral davant Ple.

Per quin motiu la consellera de Sanitat no va acudir al
Consell Interterritorial de Consum recentment celebrat a
Càceres?

Palma, a 31 d'octubre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears analitzar la situació
d'incompatibilitat d'un dels seus representants a la Comissió
Insular d'Urbanisme de Mallorca, concretament el Sr. Rafael de
Lacy?

Palma, a 31 d'octubre del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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 Ple.

Per què el Govern de les Illes Balears retarda a dia 1 de
gener del 2002 el sistema definitiu de finançament dels consells
insulars?

Palma, a 31 d'octubre del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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 pensa el Govern de les Illes Balears aprovar el
projectes de llei que ha d'establir les unitats mínimes de cultiu
a efectes de segregacions?

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

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'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

Quina opinió té el conseller d'Interior sobre les
repercussions que hi pot haver respecte que a les persones que
han aprovat les proves d'interinatge de l'especialitat de
Filosofia i Mestres, se'ls hagin restringit els requisits dels llocs
de feina dels museus gestionats per la comunitat autònoma de
les Illes Balears, atès que a les proves d'interins convocades pel
Govern de les Illes Balears no es demanava cap especialització
per cobrir aquestes places, a part de la llicenciatura en Filosofia
i Lletres?

Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst la Conselleria d'Educació i Cultura acabar
les obres a l'escola pública Jaume III de Llucmajor?

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

Per quin motiu la Conselleria de Treball i Formació ha
suspès  la finançació dels cursos de formació per a
postgraduats  que organitzava la Fundació Universitat-
Empresa?

Palma, a 31 d'octubre del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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.

Quan pensa el Govern dur a terme les obres de millora de la
carretera de Llucmajor per s'Aranjassa a què va fer referència
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports
amb motiu de la seva visita a Llucmajor el 3 de febrer del 2000?

Palma, a 19 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quines actuacions ha realitzat al llarg del seu periple per la
República Popular Xinesa el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia pel que fa a fer observar al Govern de
Beijing que no compleix amb el dret internacional en matèria de
drets humans?

Palma, a 31 d'octubre del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 4573/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
elaboració del catàleg del patrimoni artístic, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4574/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
catàleg de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4583/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a palau de
congressos a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4584/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a absència
de les Balears a l'Expo de Hannover, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4585/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la imatge corporativa d'Ibatur, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 8 de novembre del
2000).

RGE núm. 4586/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat a
la campanya contra l'oferta turística no legalitzada, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 8 de
novembre del 2000).

Palma, a 8 de novembre 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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troba l'elaboració del catàleg del
patrimoni artístic ubicat a les dependències no museístiques del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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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 oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quins béns històrics o artístics pensa incloure el Govern de
les Illes Balears en el catàleg de protecció del patrimoni històric
de les Illes Balears?

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

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 oral davant la Comissió de
Turisme.

En quin estat es troben les gestions dutes a terme pel
Govern de les Illes Balears en relació amb la construcció d'un
palau de congressos a les Illes Balears?

Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els vertaders motius que han originat
l'absència de les Illes Balears a l'Expo 2000 de Hannover?

Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 la Comissió de
Turisme.

Considera la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears la possibilitat de modificar la imatge corporativa de
l'Ibatur?

Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 la Comissió de
Turisme.

Quin ha estat el resultat de la campanya contra l'oferta
turística no legalitzada que va anunciar el Govern de les Illes
Balears al començament de l'estiu del 2000?

Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4476/00, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a previsió als pressuposts generals de l'Estat per a
l'any 2001 de la col·laboració amb les Illes Balears en el
"Fons de rehabilitació d'espais turístics de les Illes Balears".
(Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4477/00, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla hidrològic. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4480/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a rebuig al Projecte de llei de
modificació de la Llei Orgànica sobre els drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social. (Mesa
de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4481/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a decret de liberalització dels
horaris comercials. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4492/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ampliació de la programació en
llengua catalana en les emissions del segon canal de RTVE i
restabliment de les emissions en català de Ràdio 4 RNE..
(Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4503/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'una borsa de producció agropecuària.
(Mesa de 8 de novembre del 2000).
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RGE núm. 4504/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contribucions al llibre blanc sobre seguretat
alimentària. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4505/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d'embelliment i millora dels accessos als
municipis. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4506/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de l'Institut d'estudis sanitaris. (Mesa de 8
de novembre del 2000).

RGE núm. 4507/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei de drogues. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4577/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni per accelerar les subvencions i concessions
als pagesos i ramaders de les Illes Balears. (Mesa de 8 de
novembre del 2000).

Palma, a 8 de novembre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa que la situació de les infraestructures al territori de
les Illes Balears és deficitària, fet agreujat pel desenvolupament
"insostenible" d'aquest territori i de les seves particularitats
mediambientals.

L'article 16 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears, reconeix la necessitat d'una
adequada priorització dins els programes estatals per a
infraestructures per a l'execució d'inversions en matèria de
parcs naturals i infraestructures turístiques a les Illes Balears,
sense que fins aquest moment s'hagi iniciat cap actuació per
part del Govern de l'Estat en aquest sentit, malgrat els reiterats
requeriments i reivindicacions del Govern de les Illes Balears,
la qual cosa constitueix una prova més de la ineficàcia pràctica
i deficiència de la Llei 30/1998.

Atesa la necessitat d'adaptació de les infraestructures
turístiques a les noves condicions del mercat i de
compatibilitzar aquesta amb un desenvolupament
mediambiental sostenible, el Govern de les Illes Balears ha pres
la iniciativa de crear un impost propi de caràcter finalista que
pretén amb la seva recaptació nodrir un "fons de rehabilitació
d'espais turístics" (creat formalment mitjançant la Llei 12/1999,
de 12 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública i econòmiques).

Atesa la importància que té el sector turístic per a
l'economia del conjunt de l'Estat espanyol i la gran aportació
que aquest sector suposa mitjançant els imposts indirectes a
les previsions d'ingressos estatals, en virtut del principi de
solidaritat territorial que exerceixen les Illes Balears respecte a
la resta de l'Estat resulta necessari que el Govern de l'Estat
també s'involucri i col·labori en aquest fons en benefici general.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
col·laborar en la dotació econòmica del "fons de rehabilitació
d'espais  turístics de les Illes Balears", mitjançant la previsió en
els  pròxims pressupostos generals de l'Estat i provinents d'una
partida econòmica de 10.000 milions de pessetes anuals.

Palma, a 26 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa la necessitat de garantir a les ciutadanes i als
ciutadans de les Illes Balears aigua de qualitat en un àmbit de
racionalitat i sostenibilitat.

És important la col·laboració entre les administracions
implicades. És necessari el consens entre el Govern de l'Estat i
el Govern de les Illes Balears. Aquesta lleialtat i respecte
institucional s'ha de traduir en compromisos ferms  i per tant el
seu compliment estricte.

L'article 10.8 de l'Estatut dóna a les Illes Balears
competència exclusiva en règim d'aigües, en planificació i
ordenació dels recursos hídrics. Per tant, qualsevol tipus
d'iniciativa per part del Govern de l'Estat espanyol s'ha de fer en
consens amb el de les Illes Balears, perquè són necessaris  els
estudis  rigorosos sobre les necessitats, les ubicacions, la
producció, etc., de noves infraestructures i perquè no es pot
esperar que les inversions s'allarguin en el temps.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
incloure als pressupostos 2001 les inversions previstes al
conveni dels anys 1999, 2000 i 2001 i que suposen una partida
de més de 15.288 milions de pessetes.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat o
el Govern de les Illes Balears a la realització dels estudis
profunds de les necessitats d'infraestructures i altres
actuacions que permetin amb exactitud la seva quantificació i
situació.
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3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
l'aprovació definitiva del Pla hidrològic de les Illes Balears.

Palma, a 26 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 preveuen els articles 163 i següents del

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

El passat mes de gener, el Congrés dels Diputats va aprovar
per majoria la Llei Orgànica sobre els drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social.

Ara, quan la llei en vigor comença el seu funcionament, el
PP, sustentat per la seva majoria absoluta, pretén modificar el
text legal des d'una perspectiva criminalitzadora de la
immigració que amaga un retall important dels drets
fonamentals  dels/les immigrants, considerant la seva situació
administrativa per damunt de la seva condició humana, negant
als/les immigrants sense papers els drets més elementals. Tot
això, basat en un barroer "efecte crida", únic argument per
disfressar el que significa un atac frontal als drets humans.

Especialment intolerables són els següents canvis que
introdueix la reforma presentada pel Govern:

- Arbitrarietat de l'Administració en la concessió de visats,
permisos i altres documents, consagrant la indefensió, la
precarietat i la desigualtat dels/les immigrants en relació als
espanyols.

- Enduriment de les condicions per obtenir un treball, per
regularitzar els "papers", per accedir als serveis públics bàsics
i per reagrupar la família.

- Negació dels drets d'associació, vaga, sindicació..., als/les
immigrants considerats en situació irregular per l'Administració.

-Limitació del dret a vot dels/les immigrants amb criteris de
reciprocitat amb els seus països d'origen.

- Introducció del procediment d'urgència per a l'expulsió
dels/les immigrants i d'altres mesures que endureixen la seva
persecució. D'aquesta manera es persegueixen els/les
immigrants, no les màfies que trafiquen amb persones.

- Reducció de les tasques del Fòrum Estatal de la Immigració a
qüestions relacionades amb la integració social: no podrà
tractar les polítiques de control de les fronteres, quotes anuals,
etc.

A les nostres illes, i vista la injustícia i l'absurd d'una gran
majoria de sol·licituds de regularització rebutjades per
Delegació de Govern, l'aplicació estricta de la reforma
proposada pel PP pot significar, en la pràctica, la segregació i

persecució d'una part important de la població, com són ara
els/les immigrants extracomunitaris/àries. De persones que han
vengut aquí a treballar i viure dignament i que contribueixen a
mantenir les actuals taxes de creixement econòmic de què tant
gaudim quan ens convé.

L'obligació de les institucions d'aquí i d'arreu de l'Estat, en
aquest cas el Govern de l'Estat, que té la potestat de legislar
entorn a la qüestió, és procurar els mecanismes necessaris per
garantir els drets universals bàsics i en igualtat de condicions
dels nouvinguts, i la seva integració social.

Per tot això, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears denuncia el flagrant
incompliment de la Llei per part del Govern de l'Estat en
l'aprovació del Reglament d'aplicació. La data límit marcada per
la mateixa llei (disposició final sisena), que és el 12 de juliol del
2000, ha estat absolutament ignorada.

2.- El Parlament de les Illes Balears denuncia la divulgació
massiva de notícies negatives sobre la immigració, que
criminalitzen aquesta realitat social, generen un clima
d'alarmisme social i fomenten el racisme i l'exclusió. Aquest
clima fa tot l'efecte de ser una maniobra orquestrada per
justificar la reforma i cercar el suport de l'opinió pública. Se'ns
presenten els/les immigrants com un perill real o potencial, i
se'ns amaga la realitat més pregona: que són persones que
l'únic que cerquen és la supervivència.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
practicar un gir radical en la política d'immigració que deixi
definitivament de basar-se de forma exclusiva en el control dels
fluxos migratoris i l'actuació policial i, d'acord amb el títol i
l'esperit de l'actual llei en vigor, desenvolupi una política global
fonamentada en la integració, la igualtat i la facilitació de la
regularització de les situacions administratives. Aquesta nova
política també ha d'incloure ambicioses iniciatives de
cooperació per al desenvolupament amb els països d'origen de
la immigració, única via eficaç perquè els seus ciutadans no se
sentin obligats a haver de marxar.

4.- El Parlament de les Illes Balears assumeix el compromís de la
lluita clara per unes lleis, una organització i un model de
convivència basat en la interculturalitat i el mestissatge, i el
respecte als drets de totes les persones que es troben a les
nostres  illes, independentment del seu lloc d'origen i el seu
estatut legal, i insta totes les administracions públiques de les
Illes Balears a fer seu aquest compromís, adoptant les mesures
oportunes perquè tots els immigrants que es troben aquí vegin
atesos els seus drets i les seves necessitats.

Palma, a 26 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat dia 23 de juny d'enguany, el Govern de l'Estat va
aprovar un conjunt de mesures liberalitzadores de l'economia,
entre les quals es troba una ampliació dels horaris i els dies
d'obertura comercial, que consisteixen en:

-Llibertat d'obertura en diumenges i festius per als locals de més
de 300 metres quadrats.
- Augment de 72 a 90 hores a la setmana d'obertura.

Aquestes  mesures han estat contundentment criticades per
les organitzacions empresarials del petit i mitjà comerç, així com
pels  sindicats del sector, perquè suposen un greu perjudici per
als  petits comerços, que es podrien veure obligats a tancar, amb
el que això suposa de destrucció d'ocupació, ja que no podrien
competir amb les grans superfícies.

A més, el Decret 6/2000 és una evident intromissió en les
competències assumides per la comunitat autònoma en la
reforma de l'Estatut d'Autonomia mitjançant la Llei Orgànica
3/1999, de 8 de gener.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
retirar les mesures liberalitzadores dels horaris comercials.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
acordar amb tots els sectors implicats i amb les comunitats
autònomes les modificacions que s'hagin de realitzar a l'actual
Llei del comerç minorista.

Palma, a 26 d'octubre del 2000.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Els mitjans de comunicació, especialment els audiovisuals,
han adquirit un paper decisiu en relació als usos lingüístics, i
poden contribuir a la consolidació de les comunitats
lingüístiques des de diferents vessants.

La presència de la llengua en els mitjans de comunicació de
masses contribueix a reforçar positivament la percepció que els
parlants tenen de la vitalitat del propi país, la qual cosa
contribueix a l'enfortiment de la cohesió del grup i al

refermament del sentiment de pertinença a aquest. A més, els
mitjans de comunicació poden contribuir a la difusió d'actituds
lingüístiques positives envers la pròpia llengua i de normes
socials no restrictives del seu ús. Tots aquests factors
contribueixen a la solidesa dels grups lingüístics i n'asseguren
la continuïtat.

És per tot això que les institucions han d'assegurar que els
mitjans de comunicació, sobretot els de titularitat pública,
incorporin a la seva programació, d'una banda, l'ús de la llengua
catalana i, de l'altra, continguts que facin referència a la realitat
immediata dels espectadors.

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té el rang de
llengua oficial d'acord amb la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia. Segons l'article 3.3 de la Constitució espanyola,
la diversitat lingüística de l'Estat és un patrimoni que ha de ser
objecte de respecte i protecció especials. D'altra banda, el
paràgraf  3 de l'article 20 de la mateixa constitució diu:

"La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels
mitjans de comunicació social que depenguin de l'Estat o de
qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans
dels  grups socials i polítics significatius, respectant el
pluralisme de la societat i de les diferents llengües d'Espanya".

L'Estatut d'Autonomia, a l'article 3.3, estableix el compromís
de les institucions de les Illes Balears de garantir la igualtat
plena de les dues llengües oficials pel que fa als drets dels
ciutadans de les Illes Balears. D'altra banda, la Llei 3/1986, de 29
d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix,
entre els seus objectius, "fomentar l'ús de la llengua catalana en
tots els mitjans de comunicació social" (article 1.2.c)

La competència sobre mitjans de comunicació és compartida
per l'Estat i la comunitat autònoma (article 149.1.27 de la
Constitució; article 11.11 de l'Estatut d'Autonomia) encara que
el primer s'arroga la potestat d'establir les normes bàsiques que
constitueixen el marc en què la segona pot exercir la seva
competència.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
augmentar les hores d'emissió en llengua catalana de RTVE.
Aquest augment es farà efectiu mitjançant les actuacions
següents:

1.1. Augment de les hores de producció pròpia i en llengua
catalana del centre territorial de RTVE a les Illes Balears, amb
tractament de continguts relatius a la realitat insular.

1.2. Recepció de la programació generalista en llengua
catalana produïda pel centre de Sant Cugat.

1.3. Difusió de les pel·lícules i altres programes estrangers
amb la banda sonora doblada al català i amb subtítols en català.
En el cas del cinema, això serà així almenys sempre que les
pel·lícules s'hagin estrenat comercialment en versió catalana o
amb subtítols en català. Les pel·lícules amb versió original
catalana seran emeses sempre en la seva versió original.
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2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
recuperar les emissions de Ràdio 4 de RNE com a emissora amb
programació pròpia, produïda a les Illes Balears, arrelada a la
realitat insular i en llengua catalana.

Palma, a 10 d'octubre del 2000.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actualment per a les indústries agropecuàries no és
problema el proveïment de matèries primeres per a la
transformació industrial, ja que si no es pot proveir de matèries
produïdes a les Illes ho fa de matèries produïdes fora. Ara bé,
per tal de reactivar el sector pagès productor de la nostra
comunitat, s'ha d'aconseguir que aquest sigui el seu principal
proveïdor.

Avui hi ha circumstàncies que dificulten aquest intercanvi
econòmic: productor-indústria transformadora, les més
significatives són:
- Falta de diàleg directe entre les dues parts: existència de molts
intermediaris en el procés.
- Tipus de producte: assegurar el subministrament constant de
les matèries primeres amb quantitat i qualitat.
- Falta de diversificació de cultius.
- Falta d'especialització productiva.
- Falta de contractes agraris.

Per tot això, observam que la producció de matèries primeres
de les Illes a subministrar al sector transformador ha de
menester articular sens falta un sistema que permeti solucionar
aquesta manca de diàleg i que permeti posar en contacte
econòmicament ambdues parts.

Aquest sistema haurà d'estructurar la demanda de matèries
i oferir al sector productor un seguit d'alternatives de
producció, de comercialització i de preus establerts mitjançant
els contractes agraris.

Així s'aconseguirà en un futur facilitar al sector industrial
agrari prou matèries primeres de qualitat i d'origen conegut,
donant seguretat de continuïtat i volum.

Atès  que aquest sistema s'articularia dins la borsa de
producció agropecuària, el Grup Parlamentari Popular presenta
la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear en el
termini de dos mesos la denominada borsa de producció
agropecuària.

Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Llibre blanc sobre seguretat alimentària de la Comissió
Europea, publicat el passat mes de gener, estableix un programa
de reforma legislativa per aplicar el principi de seguretat
alimentària "de la granja a la taula" i proposa la creació d'una
autoritat europea.

La Comissió va convidar totes les parts interessades a fer
comentaris  i contribucions al respecte i ha rebut 110
contribucions de diferents organismes i entitats.

Atès  que la Comissió tendrà en compte els comentaris
rebuts en la redacció de propostes concretes i amb l'objectiu de
participar i fer aportacions al Llibre blanc sobre seguretat
alimentària  de la Comissió, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport als ajuntaments de les Illes Balears que
van presentar les següents propostes a la Comissió en relació
al Llibre blanc sobre seguretat alimentària:

- Campanya d'informació als sectors primaris (agroramaders)
dels canvis obligats envers els sistemes actuals de producció,
especialment pel que fa referència als productes químics,
alimentació animal i aspectes mediambientals.

- Promoure que els sistemes de control de les pràctiques
agràries (adobs, productes fitosanitaris, embalatge,
etiquetatge...) siguin àgils i de fàcil ús, amb l'objectiu d'evitar
complicacions burocràtiques que puguin incidir en una pèrdua
d'agilitat en el moment de vendre els aliments.

- En el supòsit que per a l'adequació de les explotacions
agroramaderes a la nova normativa que derivi de l'aplicació del
Llibre blanc s'hagin de fer noves inversions en infraestructura,
maquinària, sistemes de producció o adequació dels sistemes
de cultiu i maneig actuals, que aquestes es puguin acollir a les
ajudes de desenvolupament rural dels fons estructurals Feoga.

- Establiment d'un programa de formació per a les indústries
agroalimentàries en general.

- En relació als possibles canvis en maquinària i/o instal·lacions
que les indústries en vegin obligades a realitzar, conseqüència
de noves reglamentacions sorgides del desenvolupament del
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Llibre blanc, inclourà aquestes inversions com a mesures
susceptibles de rebre ajudes dels fons estructurals Feder.

- Establiment d'un sistema àgil de control i rastreabilitat de la
venda ambulant d'aliments a tots els estats membres.

- Establir mecanismes de salvaguarda per a les empreses que
compleixin tots els controls i la normativa de transformació
d'aliments perquè no es vegin afectades per crisis provocades
per altres empreses fraudulentes de la salut pública i dels mateix
sector alimentari.

Palma, a 25 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès  l'esforç realitzat per millorar la imatge dels nostres
municipis mitjançant planejaments com ara el d'embelliment de
zones turístiques o el mateix Pla Mirall, es fa necessari
completar aquest esforç amb la millora dels accessos als pobles,
els  quals són, en certa manera, la primera impressió que els
visitants tenen dels nostres municipis, i, en molts casos,
pateixen una greu deixadesa i abandó.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i
concretament la Conselleria d'Obres Públiques a la redacció, en
el termini més breu possible, d'un pla d'embelliment i millora
dels accessos als municipis de les Illes Balears.

Palma, a 17 d'octubre del 2000.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A l'anterior legislatura, impulsat conjuntament des del
Govern, l'Insalud i la UIB, es va començar a desenvolupar un
projecte ambiciós com ara l'Institut d'Estudis Sanitaris, aquest
projecte mereix un nou impuls per part d'aquest parlament ja

que la seva consecució serà indiscutiblement benèfica per a la
investigació i l'atenció en el món sanitari, permetent fins i tot
potenciar la formació especialitzada i investigadora.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els treballs necessaris per fer realitat l'Institut
d'Estudis Sanitaris.

Palma, a 30 d'octubre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preocupa enormement a la ciutadania l'increment detectat en
el consum de drogues, principalment entre els joves de les Illes
Balears. El fenomen del consum en cap de setmana de drogues
de disseny i cocaïna principalment tendrà, sens dubte i per
desgràcia, conseqüències sanitàries molt greus a mig i llarg
termini.

Les dades publicades als mitjans de comunicació, així com
l'opinió dels experts fa necessària una acció immediata.

L'anterior govern va aprovar, en el seu dia, el Pla autonòmic
de drogues, passa prèvia per a la promulgació d'una llei
autonòmica que racionalitzi totes les competències que se
superposen entre les  diverses institucions, llei que ara mateix
es mostra imprescindible i urgent.

Des d'aquesta necessitat i des de la responsabilitat i el
compromís de cooperació plena en una causa tan delicada, el
Grup Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei
següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, en el
termini de tres mesos, remeti al Parlament un projecte de llei de
drogues per al seu debat i aprovació a la Cambra.

Palma, a 24 d'octubre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la complexitat dels tràmits necessaris per tal d'accedir
a les subvencions i concessions establertes pel Govern de les
Illes Balears per pal·liar els efectes de la sequera i els danys
produïts a la cabana d'oví per l'anomenada malaltia de la llengua
blava.

Atès  que l'esmentada complexitat pot fer que les
subvencions i concessions es retardin de manera innecessària
i que això comporti encara majors pèrdues per als nostres
pagesos i ramaders.

ÉS per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i,
concretament, la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per tal que
faci un conveni amb les diferents entitats bancàries a fi que
aquestes puguin avançar l'import de les subvencions i
concessions que es donin com a conseqüència dels danys
causats per la sequera i la malaltia de la llengua blava.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal que
es faci càrrec de les despeses financeres que es derivin de
l'esmentat conveni.

Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4587/00, del Grup Parlamentari Popular
relativa a traspàs de competències en matèria d'ordenació
turística, amb sol·licitud de tramitació davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 8 de novembre del 2000).

RGE núm. 4588/00, del Grup Parlamentari Popular
relativa a elaboració del pla de promoció específica d'hivern,
amb sol·licitud de tramitació davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 8 de novembre del 2000).

Palma, a 8 de novembre 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 la Comissió de Turisme.

La necessitat de fer efectiva la desitjada horitzontalitat del
traspàs de competències entre el Govern i els tres consells
insulars, aconsella reobrir el procés de negociació entre el
Govern i el Consell Insular de Mallorca en relació amb el traspàs
de competències en matèria d'ordenació turística.

En aquest sentit, no sembla lògic que les illes de Menorca
i d'Eivissa i Formentera gaudeixin de plenes competències en
aquesta matèria i, en canvi, el Consell Insular de Mallorca, en
un moment en què s'anuncia la seva vocació d'autèntic govern
de Mallorca, quedi al marge d'una competència tan important.

és per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
les competències en matèria d'ordenació turística, per tal de fer
efectiva l'horitzontalitat del traspàs de competències entre el
Govern i els tres consells insulars.

Palma, a 2 de novembre del 2000.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

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 la Comissió de Turisme.

La necessitat de racionalitzar i economitzar al màxim els
esforços de les diferents institucions i agents socials en relació
amb la promoció turística dels mesos d'hivern, aconsellen
l'impuls i l'aprovació d'un pla, coordinat i auspiciat pel Govern,
que unifiqui i coordini els criteris de les diverses actuacions
promocionals.

En aquest sentit, hem de recordar que el Parlament de les
Illes Balears, va aprovar una proposta de resolució l'any 1999
on s'encomanava al Govern la tasca d'aprovació d'un pla
d'aquestes característiques.

És per això que el Grup Parlamentari Popular proposa la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar i
aprovar un pla de promoció específica d'hivern que contengui
accions puntuals i activitats complementàries i que compti amb
la participació dels consells insulars, els municipis turístics i els
distints col·lectius que integren la denominada indústria
turística.
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Palma, a 2 de novembre del 2000.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4426/00, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de novembre del 2000, conformement amb l'article 175
del Reglament de la Cambra, s'admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol·licita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre el balanç del
programa de lluita contra el frau fiscal de la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4427/00, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de novembre del 2000, conformement amb l'article 175
del Reglament de la Cambra, s'admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol·licita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre les
auditories contractades durant el primer any d'aquest govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals de la Proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'ordenació del

territori (RGE núm. 3844/00) i obertura del termini de
presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de novembre del 2000, havent estat presa en
consideració pel Ple de la Cambra la Proposta de referència,
presentada per la Comissió Tècnica Interinsular, d'acord amb
l'establert per l'article 126.4 del Reglament del Parlament,
acordà de trametre-la a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i obrir el termini perquè s'hi puguin
presentar esmenes. Aquest termini finalitzarà dia 28 de
novembre d'enguany, a les 14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a creació d'una ponència que tengui com a

objectiu avaluar l'impacte i les conseqüències de l'epidèmia
denominada de la llengua blava. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de novembre del 2000, conformement amb l'acord
adoptat pel Ple de la Cambra, en sessió de dia 19 d'octubre
d'enguany, acordà de crear, en el si de la Comissió
d'Economia, una ponència que tengui com a objectiu avaluar
l'impacte i  les conseqüències de l'epidèmia anomenada de la
llengua blava, amb la mateixa composició numèrica de les
ponències de les comissions permanents, amb el mateix criteri
distributiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de novembre del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE
núm. 4515/00, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comuniquen les substitucions següents:

* Comissió d'Ordenació Territorial: L'Hble. Sr. Antonio
Llamas i Márquez substituirà el Sr. Josep A. Ramonell i
Amengual.

* Comissió d'Hisenda i Pressuposts: L'Hble. Sr. Antonio
Llamas i Márquez substituirà el Sr. Josep A. Ramonell i
Amengual.
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* Comissió no permanent per a l'estudi dels efectes regionals
insulars: L'Hble. Sra. Francisca Bennàssar i Tous substituirà
el Sr. Josep A. Ramonell i Amengual.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 66.

- Pàgina 1465. 3. Textos en tramitació. 3.6. Propostes de
Resolució davant Ple. Ordre de Publicació.
On diu: Mesa de 28 d'octubre del 2000.
Ha de dir: Mesa de 18 d'octubre del 2000.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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