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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 14 de novembre del
2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3737/00, relativa a emissió de segells dedicats a
ressaltar la declaració de Patrimoni de la Humanitat
d'alguns llocs d'Eivissa i Formentera, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la petició de
l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa per tal que el Govern de
l'Estat espanyol emeti un segell o una sèrie de segells que
recullin els indrets recentment declarats, a Eivissa i Formentera,
Patrimoni de la Humanitat, i que els textos siguin redactats,
també en llengua catalana".

A la seu del Parlament, 17 de novembre del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Interpel·lació RGE núm.
4142/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern de les Illes Balears per fer front a la sinistralitat
laboral.

Actuà com a interpel·lant l'Hble Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan Bosco
Gomila i Barber del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble
Sra. Francina Armengol i Socias del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Guillem
Camps i Eberhard Grosske.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta 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
de Mallorca. (BOPIB 69 de 10 de novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4538/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a cost econòmic de la
llei del sòl. (BOPIB 69 de 10 de novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4542/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats mínimes de
cultiu. (BOPIB 69 de 10 de novembre del 2000).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 69 de 10 de novembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4617/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació del nou
alberg juvenil de Menorca. (BOPIB 70 de 17 de novembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4620/00, de l'Hble. Sra. Diputada neus Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard per part del Govern
de l'aprovació dels PORN. (BOPIB 70 de 17 de novembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4628/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de les
indemnitzacions produïdes per l'aplicació de la norma
territorial cautelar aprovada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera. (BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4618/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per al
foment del joc maonès i del joc de la bolla a l'illa de Menorca.
(BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4619/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a preguntes no
contestades per part de la Conselleria d'Educació i Cultura.
(BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 69 de
10 de novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 69 de 10 de novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Vicepresident i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4621/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Festival de Teatre de
Tàrrega. (BOPIB 70 de 17 de novembre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

14 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4622/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres de
l'institut de Sant Agustí. (BOPIB 70 de 17 de novembre del
2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm. 3819, de participació de les comunitats autònomes
en el Consell de la Unió Europea.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de novembre del 2000, prengué en consideració per 28
vots a favor, cap en contra i 23 abstencions, la proposició de
llei de referència, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i publicada al BOPIB núm. 63, de 6 d'octubre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a designació del Sr. Josep Maria Frau i Gayà,

vocal al Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les
Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de novembre del 2000, atesa la baixa voluntària del Sr.
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Celestino Martínez i Cortés, d'acord amb el que preveu
l'article 6.2 de la Llei 6/84, de 15 de novembre, del Consell
Assessor de RTVE a les Illes Balears, designà per assentiment
el Sr. Josep Maria Frau i Gayá com a vocal al Consell
Assessor de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences dels diversos consellers del Govern de les

Illes Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, en
relació al Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001
(RGE núm. 4494/00).

En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en relació al projecte de llei de
referència (publicat al BOPIB núm. 67 de 2 de novembre
d'enguany), tengueren lloc les compareixences següents:

* Dia 7 de novembre del 2000:

- Compareixença de l'HBle. Sr. Conseller de Turisme.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

* Dia 8 de novembre del 2000:

- Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.
- Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

* Dia 9 de novembre del 2000:

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.
- Compareixença  de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
- Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.
- Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació i
Energia.

* Dia 14 de novembre del 2000:

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports
- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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. 4715/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb la desestacionalització turística. (Mesa de 22 de
novembre del 2000).

Palma, a 22 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 conseller de Turisme del
Govern de les Illes Balears, sobre la desestacionalització
turística.

Atesos l'acabament de la temporada turística alta i
l'existència d'un pla de desestacionalització turística aprovat a
la passada legislatura, el Grup Parlamentari Popular interpel·la
el conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears sobre la
política del Govern de les Illes Balears en relació amb la
desestacionalització turística.

Palma, a 7 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
El portaveu:
José María González i Ortea.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4842/00, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la Interpel·lació RGE núm. 4142/00, relativa a
pla de lluita contra la sinistralitat laboral a les Illes Balears.
(Mesa de 22 de novembre del 2000).
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Palma, a 22 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la Interpel·lació RGE núm. 4142/00,
relativa a pla de lluita contra la sinistralitat laboral a les Illes
Balears, la moció següent.

Les dades de sinistralitat laboral són preocupants a les Illes
Balears. Segons el Govern, durant el primer semestre d'enguany
s'han produït 19.962 accidents, sense comptar els conceptuats
in itinere, la qual cosa suposa un augment en més d'un 10% i
en dur a una progressió alarmant. Aquesta és una realitat
dolorosa front de la qual tots els  partits polítics hem de maldar
arribar a un consens amb el Govern per tal d'impulsar una nova
cultura preventiva ordenada per la Llei 31/95, de prevenció dels
riscs laborals, així com les diverses normes de
desenvolupament, principalment el Decret 39/97, sobre serveis
de prevenció.

Per altra part, existeix un Pla nacional de lluita contra la
sinistralitat, subscrit pels agents socials, administració central
i comunitats autònomes, i un Pla balear de lluita contra la
sinistralitat, adaptat al Pla nacional per mandat de la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, aprovat pel CBSL
d'octubre del 1998.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular, com
a conseqüència de la interpel·lació formulada al Govern de les
Illes Balears sobre la política del Govern per fer front a la
sinistralitat laboral, presenta la moció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que actualitzi i apliqui el PLa d'acció sobre la
sinistralitat laboral, adaptat a Balears, que va aprovar el Consell
Balear de Salut, el mes d'octubre del 1998.

2. L'import recaptat de les actes d'infracció derivades de
matèries relacionades amb la prevenció de risc, es destinin a la
promoció de la prevenció.

3. Commemorar en la forma més convenient el dia 28 d'abril com
el dia de la seguretat i salut en el treball.

Palma, a 17 de novembre del 2000.
El portaveu:
Guillem Camps i Coll.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 4795/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients
sancionadors. (Mesa de 22 de novembre del 2000).

RGE núm. 4818/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
comercialització de productes amb l'etiquetat de "biològic"
o "ecològic". (Mesa de 22 de novembre del 2000).

RGE núm. 4866/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cecili Buele i
Ramis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a jornada d'anàlisi sobre salut mental. (Mesa de 22
de novembre del 2000).

RGE núm. 4872/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya per evitar la retolació comercial en llengua
estrangera. (Mesa de 22 de novembre del 2000).

RGE núm. 4873/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients iniciats respecte dels manteros. (Mesa de 22 de
novembre del 2000).

RGE núm. 4874/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres del
port de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 22 de novembre
del 2000).

RGE núm. 4875/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
edició i subministrament d'un llibre sobre patrimoni
modernista a les Illes Balears. (Mesa de 22 de novembre del
2000).

RGE núm. 4876/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pista d'aventures a Menorca. (Mesa de 22 de novembre del
2000).

RGE núm. 4877/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències en matèria de benestar social. (Mesa de 22 de
novembre del 2000).

RGE núm. 4878/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitat
del conveni signat amb la Universitat Carlos III. (Mesa de 22
de novembre del 2000).

RGE núm. 4879/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
conveni amb la Universitat Carlos III. (Mesa de 22 de
novembre del 2000).
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Palma, a 22 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 Ple.

A quant puja la condonació parcial dels 307 expedients
sancionadors a què fan referència les vint resolucions de 18 de
setembre del 2000 del director general de Pesca?

Palma, a 20 d'octubre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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.

Quines actuacions ha fet o pensa realitzar la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per tal d'oposar-se a l'intent del Govern
central de permetre, al marge de la normativa europea i d'acord
amb el Projecte de Reial Decret de modificació del RD
1852/1993, que puguin comercialitzar-se productes falsament
ecològics amb l'etiquetat "biològic" o "ecològic"?

Palma, a 16 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

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.

Com valora la consellera de Sanitat i Consum la jornada
d'anàlisi sobre salut mental a les Illes, que es va fer el passat dia
2 de novembre del 2000 a la seu de Can Campaner de Palma, pel
que fa a la seva realització i a les conclusions que s'hi varen
extreure?

Palma, a 21 de novembre del 2000.
El diputat:
Cecili Buele i Ramis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba la campanya, duta a terme per la
Direcció General de Consum, per tal d'evitar la retolació
comercial en llengua estrangera?

Palma, a 13 de novembre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

Quants expedients ha iniciat la Conselleria de Sanitat i
Consum respecte del tema dels manteros durant l'any 2000?

Palma, a 13 de novembre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 escometre les
obres en el moll de ribera de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 21 de novembre del 2000.
El diputat:
Pere Palau i Torres.

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 oral davant Ple.

Per quina raó la Conselleria d'Obres Públiques ha escollit el
procediment de concurs obert, tramitació urgent per a l'edició
i subministrament de 2.000 exemplars d'un llibre sobre el
patrimoni modernista de les Illes Balears?
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Palma, a 21 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep S. 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 oral davant Ple.

Quin percentatge del total de la despesa d'organització de
la Pista d'Aventures de Menorca pensa assumir el Govern de
les Illes Balears per a l'edició de l'any 2000 d'aquesta fira?

Palma, a 20 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

Pensa la consellera de Benestar Social que la llei de
transferències als consells insulars en matèria de benestar
social té una dotació suficient per a cadascuna de les Illes?

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

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.

Un cop el conseller d'Obres Públiques reconeix l'existència
d'un conveni amb la Universitat Carlos III, quina és la finalitat
de l'esmentat conveni?

Palma, a 20 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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.

Un cop el conseller d'Obres Públiques reconeix l'existència
d'un conveni amb la Universitat Carlos III, quin és el cost
econòmic de l'esmentat conveni?

Palma, a 20 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4820/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a finançament de projectes mediambientals de les comunitats
autònomes a través de l'impost sobre el rendiment de les
persones físiques. (Mesa de 22 de novembre del 2000).

Palma, a 22 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Llei 54/99, de 29 de desembre, dels pressuposts generals,
determina a les seves disposicions 20 i 22 que l'Estat destinarà
un 0.5239 de la quota íntegra -estatal més autonòmica- a
aquelles finalitats que lliurement designi cada contribuent.

Les finalitats previstes són el finançament de l'Església
Catòlica i altres fins d'interès social a través d'organitzacions
dedicades a diverses activitats.

També, les mateixes disposicions que fixen que aquest
percentatge i aquestes finalitats seran vigents pels exercicis
dels anys 2000, 2001 i 2002.

Als  darrers temps, la demanda d'un medi ambient en
condicions s'ha fet palesa a nivell de tots els àmbits de la
societat i ha dut com a conseqüència la necessitat de realitzar
un gran ventall d'inversions que sempre han tengut difícil
finançament.

Els governs autonòmics, conscients de la demanda social,
coneixedors de la realitat i amb voluntat d'aportar solucions
s'afronten a grans reptes per resoldre la situació.

Els ciutadans han de voler participar de la responsabilitat de
trobar-ne, i una de les maneres més directa és la de determinar
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que part dels seus imposts puguin ser gestionats pels govern
autonòmics per a temes mediambientals.

Per això, Unió Mallorquina al Grup Mixt proposa la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè de la manera ajustada a dret que consideri oportuna,
modifiqui les disposicions 20 i 22 de la Llei 54/99, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de l'Estat, i inclogui la
possibilitat que les ciutadanes i els ciutadans puguin decidir
que el 0.5239 del seu IRPF sigui gestionat directament pel
govern autònom on resideix per executar projectes de protecció
mediambientals.

Palma, a 16 de novembre del 2000.
El diputat:
Miquel Nadal i Buades.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4796/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a educació bàsica universal, amb
sol·licitud de tramitació davant la Comissió de Drets Humans.
(Mesa de 22 de novembre del 2000).

RGE núm. 4797/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a petició d'indult per a Maria
Teresa de Jesús Moreno Maya, amb sol·licitud de tramitació
davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 22 de
novembre del 2000).

Palma, a 22 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 d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Drets Humans.

L'educació en el conjunt del planeta presenta múltiples i
diverses mancances i deficiències. Aproximadament, 125
milions de fillets i filletes, d'entre 6 i 11 anys, no poden anar a
escola; uns altres, 150 milions, abandonen l'escola sense haver
adquirit una formació bàsica. Vivim en un món en el qual un de
cada 4 adults és analfabet; és un món en què les dones
representen el 70% del col·lectiu que no sap ni llegir ni escriure.

La situació és realment greu, perquè l'educació és un dret
fonamental i un mitjà per sortir de la pobresa i l'exclusió. Les
persones  amb accés a l'educació tenen moltes més possibilitats
d'obtenir una vida digna, l'accés al treball, el coneixement i la
reivindicació dels seus drets. Sense educació, els infants d'avui
són els analfabets de demà. El cercle de la pobresa es
perpetuarà.

Molts d'infants no poden accedir a l'escola perquè en els
seus països l'educació no és gratuïta, i les seves famílies no
poden sufragar les taxes ni el material escolar. En molts llocs, ni
tan sols existeixen escoles ni professors. Els governs dels
països pobres inverteixen molt poc en les àrees de prioritat
social bàsica, en la qual se situa la d'educació. El fet que hagin
de destinar gran part dels seus recursos al pagament de
l'enorme deute extern que arrosseguen des de fa anys amb els
països rics, el Font Monetari Internacional i el Banc Mundial.

Els governs s'han compromès reiteradament a garantir
l'educació bàsica universal abans de l'any 2015, sense que
s'estiguin adoptant les mesures necessàries per fer real aquest
objectiu. Amb 8.000 milions de dòlars addicionals a l'any per a
educació bàsica, una quantitat equivalent a la despesa militar
mundial de quatre dies, en un termini de deu anys tota la
població infantil podria estar escolaritzada. La realitat és que el
panorama de l'educació en el món és un panorama de promeses
trencades. En les cimeres de Nacions Unides a Jomtien i
Copenhague es van acordar una sèrie d'objectius relatius a
l'educació bàsica universal que no s'han realitzat.

El Govern de les Illes Balears ha incorporat aquest objectiu
en la seva política de finançament de projectes de cooperació
al desenvolupament. En concret, l'any 2000 s'han finançat un
total de 52 projectes de cooperació amb una aportació total de
274.212.854 pessetes, i un total de 13 projectes de
sensibilització amb una aportació total de 34.571.145 pessetes.
L'ajuda total a aquests 65 projectes ha estat de 308.783.999
pessetes. D'aquests 52 projectes de cooperació, 2 anaven
destinats directament a educació i 11 ho eren
complementàriament, amb una assignació de 61.304.397
pessetes, la qual cosa representa un 22% del total finançat. En
el mateix capítol, dels 52 projectes, un total de 12 (de forma
directa i 7 de forma indirecta) treballen en qüestions de
formació, amb una aportació de 56.722.099 pessetes, un altre
21% del pressupost d'ajudes.

L'organització no governamental INTERMON ha posat en
marxa la campanya internacional Educació Ara: trenquem el
cercle de la pobresa per fer arribar als governs i a les agències
internacionals  la veu de la ciutadania amb un missatge clar: la
necessitat d'actuar amb urgència per eliminar les barreres que
impedeixen l'accés a l'educació a milions de persones, i per
posar en marxa les mesures que permetin que l'educació bàsica
sigui una realitat per a tothom.

Entenem que aquesta iniciativa s'ha d'emmarcar en una
proposta més àmplia, aquella que reclama que el 20% de les
ajudes a la cooperació es vinculin a les denominades àrees de
prioritat social bàsica (educació, sanitat, habitatge, etc.) amb el
compromís  dels governs dels països que reben aquestes ajudes
de dedicar també el 20% dels seus pressuposts a actuacions en
aquestes  àrees. Igualment, la iniciativa referida  a l'educació ens
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ha de recordar la necessitat de reclamar de les institucions la
necessitat de destinar l'0,7% dels seus pressuposts al
desenvolupament.

Recollint aquesta iniciativa, el Grup Parlamentari d'Esquerra
UNida i Ecologista presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
assumir el compromís per l'educació en el món, que inclogui la
dedicació del 0,7% dels pressuposts generals de l'Estat a la
cooperació en el desenvolupament i, dins aquest, la destinació
del 8% de l'ajuda oficial espanyola destinada a l'educació bàsica
en els països en desenvolupament, així com mesures
d'alleugeriment del deute extern en aquells països que es
comprometin a invertir els recursos així alliberats en programes
d'educació bàsica.

Palma, 7 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.

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 d'Esquerra Unida i Ecologista presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Drets Humans.

La desigualtat social que pateixen les dones des de temps
antics ve determinada pel gènere al qual pertanyen, origen de
la seva discriminació davant els homes i de la conseqüent
distribució de funcions i de poder, tant en el si de la família com
en la societat. Aquesta és la causa principal de la violència
masculina que moltes dones pateixen, independentment de
quin sigui el seu nivell cultural i econòmic.

Això no obstant, encara existeixen circumstàncies que
poden agreujar aquesta situació, i una d'aquestes és l'ètnia en
la qual es neix. La senyora Maria Teresa de Jesús Moreno
Maya és dona, pobra i gitana, tres trets  que l'han definida com
a persona i han marcat la seva vida.

Aquesta dona va ingressar, juntament amb els seus fills, el
dia 1 d'agost del 1996, a un dels pisos d'acollida que
l'ajuntament de Rivas-Vaciamadrid destina a acollir dones
víctimes de maltractaments, després d'haver acomplit un any i
quatre mesos de presó preventiva pel presumpte assassinat
(segons qualificació del tribunal que la jutjava) del seu marit en
el domicili familiar, en el transcurs d'una discussió.

El seu ingrés es va produir prèvia valoració del cas per part
dels  serveis tècnics de la Regidoria de la Dona, que van
determinar les greus seqüel·les que Teresa patia després de 17
anys d'abusos i maltractaments, tant físics com psicològics,
infringits pel seu marit, als  quals s'hi afegien amenaces de mort
de què era objecte per part de la família d'aquest.

El 14 de maig del 1999, és condemnada a 14 anys i 8 mesos
de presó per la mort del seu cònjuge, sentència ferma en
l'actualitat.

Des del seu ingrés en el pis d'acollida el 1996, aquesta dona
ha lluitat per refer la seva vida i la dels seus fills en un medi
social i cultural que fins llavors per a ella era aliè, en un intent
de sortir de la marginalitat en què fins a aquest moment la
família havia viscut. Avui es pot dir que ho havia aconseguit,
s'havia integrat tant socialment com laboralment al municipi de
Rivas, i havia aconseguit també que els  seus fills s'integrassin
en el teixit social del poble.

La nostra constitució consagra com a finalitat de les penes
privatives de llibertat la reeducació i reinserció social de
l'individu, objectiu que ja es pot considerar satisfet en el cas de
Maria Teresa.

El seu recent ingrés a la presó d'Alcalá-Meco pot fer anar en
orris  tot el procés de reinserció, castigant s'aquesta manera no
només Maria Teresa, sinó també els seus fills que, allunyats de
la influència positiva de la seva mare, se situen novament en la
situació de risc de tornar a l'àmbit d'exclusió social del qual,
amb tant d'esforç, estan sortint.

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

El Parlament de les Illes Balears acorda de dirigir-se al
Consell de Ministres i al ministre de Justícia, amb la petició que
s'apliquin les mesures de gràcia necessàries a favor de la
senyora Maria Teresa de Jesús Moreno Maya, fins al seu indult
total.

Palma, a 13 de novembre del 2000.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Josep Portella i Coll.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3773/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a actuacions
de suport i foment del voluntariat. (BOPIB núm. 63  de 6
d'octubre del 2000).

Les actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears,
a través de la Conselleria de Benestar Social, com a suport i
foment del voluntariat han estat:

Juliol i agost del 1999, camps de treball per a joves voluntaris.
29, 30, 31 de juliol i 1 d'agost del 1999, Escola d'estiu del
voluntariat on s'impartiren 13 cursos i 9 tallers.
5 de desembre del 1999, jocs solidaris amb la col·laboració
d'entitats de temps lliure i ONG. Lliurament del premi
Voluntariat.



1610 BOPIB núm. 71 - 24 de novembre del 2000

10, 11 i 12 de desembre del 1999, mostra solidària, amb la
participació de 44 entitats i el servei de 372 voluntaris.
Juliol i agost del 2000, camps de treball per a joves voluntaris.
17, 28, 29, 30 i 31 de juliol, Escola d'estiu de solidaritat.
5 de desembre, Dia internacional del voluntariat. Celebració de
jocs solidaritats amb la participació de les escoles i instituts de
secundària. Participa la Direcció General de Planificació i
Centres de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Participació a l'"Estudi de viabilitat per a la creació d'un
centre de solidariat i voluntariat a les Illes Balears", promogut
per l'Associació Amiticia i amb la col·laboració de Sa Nostra.

Els dos anys s'han convocat subvencions per suport i
foment del voluntariat adreçat a entitats, associacions i ONG
sense ànim de lucre.

Les actuacions han comptat amb el suport del Ministeri
d'Afers Socials amb càrrec al Pla estatal del voluntariat.

També s'ha gestionat el Servei voluntari europeu.

S'ha editat periòdicament Drassana 4, full mensual
d'informació per als voluntaris i les entitats de voluntariat.

S'ha mantingut la informació i l'assessorament cap als
voluntaris  i les entitats de voluntariat que es realitza des del
Departament d'Activitats, Associacionisme i Voluntariat.

Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre es tornarà a celebrar la
Mostra de la Solidaritat.

Dins de les actuacions previstes per a l'any 2001 es preveu
de continuar amb totes les iniciades fins ara i a més incrementar
la col·laboració amb entitats i ONG per a l'estudi i el suport del
voluntariat, com per exemple l'estudi que durà a terme
l'Ajuntament d'Eivissa sobre la realitat del voluntariat a Eivissa.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3776/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a col·laboració
entre el Govern i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

El Consell Insular d'Eivissa i Formentera va col·laborar amb
la publicitat i difusió de les semifinals del Certamen Art Jove
que es va realitzar a diferents municipis de l'illa.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3777/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i  Cabrer, relativa a col·laboració

entre el Govern i el Consell Insular de Mallorca. (BOPIB núm.
63  de 6 d'octubre del 2000).

El Consell Insular de Mallorca ha col·laborat amb 500.000
pessetes  en l'organització de les semifinals de Música
Contemporània del programa Art Jove que es va realitzar a
diferents municipis de Mallorca.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3778/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a col·laboració
entre el Govern i el Consell Insular de Menorca. (BOPIB núm.
63  de 6 d'octubre del 2000).

El Consell Insular de Menorca va col·laborar amb la
publicitat i difusió de les semifinals  del Certamen del programa
Art Jove que es va realitzar a diferents municipis de Menorca.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3779/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a quantitat
a destinar per a pisos tutelats per a dones maltractades.
(BOPIB núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

El grup de treball de política social de l'Habitatge, del qual
forma part aquest institut, es va crear per ordre conjunta del
conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i de la
consellera de Benestar Social, en data 23 de març del 2000,
publicat al BOIB núm. 51, de 22 d'abril del 2000.

Un dels seus objectius és avaluar les necessitats emergents
en matèria d'habitatge derivades de situacions específiques
pròpies dels sectors i persones que són objecte dels serveis
socials  i en particular tots aquells col·lectius, l'accés a
l'habitatge dels quals es veu dificultat per la seva problemàtica
social, dins els quals s'inclouen les dones en situació de
vulnerabilitat, elaborar-ne propostes i alternatives, estudi de
fórmules noves i creatives per atendre la seva problemàtica, així
com definir l'entitat responsable de la gestió i administració dels
habitatges de lloguer destinats als col·lectius específics, així
com els recursos humans i materials.

El grup de treball ha elaborat una proposta de projecció de
pressuposts  i una ponderació de les prestacions, segons la
qual en el pressupost del 2000, dins el programa d'ajudes a
entitats, es preveu destinar 5,5 milions per a pisos de reinserció
i dins els pressuposts dels 2001, 2002 i 2003, dins el mateix
programa, 40 milions anuals (si bé dins els anys 2002 i 2003 a
més a més es preveu destinar 40 milions anuals a ajudes a
llogaters de l'Ibavi -25 milions- i a altres casos competència de
serveis socials -15 milions).
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A la darrera reunió del grup de treball (que va tenir lloc el 22
de setembre del 2000) aquest institut, com a part de la comissió,
va manifestar la seva voluntat de subvencionar el pagament
d'una anualitat (any 2000) del lloguer de 5 habitatges (de l'Ibavi
o d'altres), 1 a Menorca, 1 a Eivissa i 3 a Palma, amb un import
màxim de 4.800.000 de pessetes a dones que surten de les cases
d'acollida, si bé encara s'està estudiant la forma d'aconseguir-
ho.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3780/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i  Marí, relativa a quantitat
a destinar per a creació i manteniment de centres de dia
sociosanitaris per a malalts mentals, etc. (BOPIB núm. 63  de
6 d'octubre del 2000).

Totes les actuacions que s'han d'emmarcar dins l'àmbit
sociosanitari estan pendents de l'aprovació del Pla
sociosanitari, que es troba en elaboració en aquests moments.

La quantitat que la Conselleria de Benestar Social té previst
de destinar en els pressuposts de l'any 2001, per a la creació de
centres de dia sociosanitaris per a malalts mentals, persones
amb discapacitats, toxicòmans i d'altres col·lectius afectats,
supera els 200 milions de pessetes per a noves inversions i per
al manteniment, un 2% més que enguany.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3781/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a compliment
del segon pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones.
(BOPIB núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

No ens consta que s'hagi publicat l'avaluació del II PLa
d'igualtat d'oportunitats elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la Dona.

Ens comprometen a dirigir-nos a cadascuna de les
conselleries per tal que ens informin de l'aplicació donada al pla
esmentat.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3782/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes

específics per a la integració de menors immigrants. (BOPIB
núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

Atesa l'extensió de la resposta i la documentació que s'hi
adjunta, queda depositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament de les Illes Balears, a disposició de tots
els diputats i de totes les diputades.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3783/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a programes
específics per a la integració d'immigrants adults. (BOPIB
núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

Des de la Direcció General de Serveis Socials s'ha elaborat
el Pla integral d'atenció a la immigració de les Illes Balears,
aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears dia 29 de
setembre i tramès al Parlament dia 11 d'octubre perquè sigui
debatut a la Comissió d'Assumptes Socials, que tracta de donar
unes línies d'actuació per tal de donar solució als problemes
d'integració, de racisme i xenofòbia, socials, educatius,
sanitaris, d'habitatge, de formació, de treball, ...

Aquest pla és fruit d'una feina prèvia de coneixement
d'aquest col·lectiu i de les seves mancances, des d'aquest
coneixement es van començar a elaborar uns objectius generals,
que derivaven en uns objectius específics i unes actuacions
concretes que no sempre són responsabilitat d'aquesta direcció
general, ja que un dels principis que regeixen el Pla és la
transversalitat i el compromís de les diferents conselleries, a
través dels pressuposts, de dur a terme aquestes accions
elaborant programes i projectes cadascuna.

Podem dir que totes les accions volen ser integradores, ja
que el fet de posar a l'abast de tota la població immigrant, la
possibilitat d'accedir i gaudir dels drets i els serveis com la resta
de la població, farà que s'integrin d'una manera normalitzada a
la vida quotidiana de les Illes. S'adjunta una còpia dels
objectius i de les accions del Pla integral d'atenció a la
immigració de les Illes Balears.

Així i tot, des de la Direcció General de Serveis Socials s'han
elaborat programes o projectes per dur a terme algunes de les
accions a què es refereix el pla, com per exemple:

- Campanyes d'empadronament dirigides als immigrants per tal
de normalitzar l'accés a la xarxa de serveis socials i sanitària, així
com a un habitatge.
- Organització i realització d'unes jornades sobre "Seminari de
formació per i amb  immigrants extracomunitaris, un nou repte",
organitzades per la Conselleria de Treball i Formació, i dirigides
a professionals, responsables i treballadors de centres de
formació, inserció, informació i assessorament al col·lectiu
immigrant, i també a professionals i estudiants interessats en la
matèria.
- Realització de cursos destinats a la formació de mediadors.
- S'ha posat en funcionament amb la Creu Roja un servei
d'informació, valoració i orientació per a immigrants
nouvinguts, que també fa mediació en el lloguer d'habitatges.
- Amb el Consell de Mallorca es cofinança l'equip d'inserció
d'immigrants i el projecte Turmeda d'acollida d'immigrants.
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- El servei d'acollida de Menorca.
- El servei d'acollida d'Eivissa i Formentera.
- Creació d'un grup de treball de política social de l'habitatge.
- L'ordre de la Presidència del Govern de les Illes Balears (se
n'adjunta còpia), que regula subvencions per a ajuntaments o
mancomunitats, convocades per la Conselleria d'Educació i
Cultura i la Conselleria de Benestar Social per dur a terme
actuacions educatives i socials, destinades a la integració dels
menors i les famílies dels immigrants al municipi de residència.

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

La documentació esmentada a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del
Parlament, a disposició de tots els senyors diputades i totes
les senyores diputades.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3784/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a persones
majors acollides en residències en concepte d'assistits. (BOPIB
núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

Segons les dades facilitades per les residències, a març del
2000, la distribució de persones majors a residències per illes és
la següent:

Mallorca: 1.231
Menorca. 297
Eivissa i Formentera: 206

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3785/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a persones
majors acollides a residències en concepte de vàlids. (BOPIB
núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

Segons les dades facilitades per les residències, a març del
2000, la distribució de persones majors a residències per illes és
la següent:

Mallorca: 1.525
Menorca. 40
Eivissa i Formentera: 25

Palma, 31 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3786/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a persones
majors en llista d'espera. (BOPIB núm. 63  de 6 d'octubre del
2000).

A la llista d'espera de residències per a persones assistides
que es  gestionen des de l'Institut Balear d'Afers Socials (Ibas),
hi ha un total de 1.014 sol·licituds distribuïdes de la forma
següent:

Mallorca: 798
Menorca: 177
Eivissa i Formentera: 39

Palma, 23 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3787/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a persones
majors en llista d'espera. (BOPIB núm. 63  de 6 d'octubre del
2000).

A la llista d'espera de residències per a persones vàlides
que es gestionen des de l'Institut Balear d'Afers Socials (Ibas),
hi ha un total de 1.014 sol·licituds distribuïdes de la forma
següent:

Mallorca: 415
Menorca: 2
Eivissa i Formentera: 9

Palma, 23 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3788/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a previsió del
Govern en relació a places residencials per a persones
majors. (BOPIB núm. 63  de 6 d'octubre del 2000).

El Govern de les Illes Balears, conscient de la necessitat de
places residencials públiques, té previst la creació i concertació
de noves places residencials. Així ho recull la proposta de llei
d'atribució de competències als  consells insulars en matèria de
serveis socials i seguretat social, que preveu la creació de 100
places més a les Illes Balears en un termini màxim de quatre
anys.

Per altra banda, enguany s'han concertat 17 places més: 16
amb l'Ajuntament d'Alaior i una amb l'ajuntament d'es Mercadal.

Palma, 25 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4798/00, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria, sobre el projecte guanyador
del concurs d'idees per a la construcció del nou recinte firal.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de novembre del 2000, conformement amb l'establert
per l'article 175 del Reglament de la Cambra, acordà
d'admetre a tràmit l'escrit de referència, que sol·licita la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar
sobre el projecte guanyador del concurs d'idees per a la
construcció del nou recinte firal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a continuació de la tramitació de la Proposició

de llei RGE núm. 3819/00 i obertura del termini d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de novembre del 2000, havent estat presa en
consideració pel Ple de la Cambra la Proposició de llei de
referència, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació de les comunitats autònomes en el
Consell de la Unió Europea (BOPIB núm. 63, 6 d'octubre
d'enguany), i d'acord amb l'establert a l'article 126.4 del
Reglament de la Cambra, acordà de remetre-la a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals i obrir el termini perquè
s'hi puguin presentar esmenes. Aquest termini serà de 15 dies,
a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
acord al BOPIB, i finalitzarà dia 14 de desembre d'enguany,
a les 14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

a la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular 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 22 de novembre del 2000, conformement amb l'establert
per l'article 93 del Reglament de la Cambra, a la vista de
l'escrit RGE núm. 4812/00, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes a la proposta de referència (publicada al BOPIB
núm. 63, de 6 d'octubre d'enguany), fins al proper dia 18 de
desembre, a les 14 hores.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a comissió de selecció de la convocatòria de les

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

La Comissió de selecció prevista a la base quarta de les
reguladores de la convocatòria de referència (publicada al
BOPIB núm. 66, de 27 d'octubre d'enguany) serà constituïda
per:

* President: Molt Hble. Sr. Maximilià Morales i Gómez.
Suplent: Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés.

* Secretari: Sr. Joan Ferrer i Cánaves.
Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela.

* Vocal: Hble. Sr. Joan Buades i Beltran.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

*Vocal: Sr. Bartomeu Munar i Pascual.
Suplent: Sr. Joan Miquel Tramullas i Mesquida.

*Vocal: Sra. Margalida Palmer i Verger.
Suplent: Sr. Gaspar Sabater i Vives.

* Vocal: Sr. Llorenç Valverde i García.
Suplent: Sr. Josep Lluís Ferrer i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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