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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'abril del 2001, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 1635/01, de modificació de la Llei 15/2000,
de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 27 d'abril, a les 14,00 hores.

Palma, a 4 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 9 de març
de 2001, adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

25. Aprovació del Projecte de llei de modificació de la Llei
15/2000, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001.

A proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts, el Consell
de Govern adopta el següent acord:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la Llei
15/2000, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb l'article 112 del Reglament de la Cambra, el projecte de llei
de modificació de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de
pressuposts  generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2001."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 9 de març del 2001.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
Projecte de llei de modificació de la Llei 15/2000, de 27 de

setembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2001

Exposició de motius.

En la sessió de 20 de desembre de 1991, el Parlament de les
Illes Balears aprovà la Llei 12/1991, reguladora de l’impost sobre
instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Mitjançant
aquesta llei, s’establia un impost dirigit a compensar
determinades actuacions contaminants o distorsionadores del
medi ambient en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, mitjançant la internalització dels costs que se’n
deriven, gravant aquells agents econòmics que, a través
d’instal·lacions i actuacions determinades, alteren l’equilibri
natural, en tant que les esmentades actuacions només els
beneficien a ells i, en canvi, repercuteixen en el conjunt de la
societat que es veu obligada a suportar els seus efectes
externs.

Un cop aprovada la Llei, i de resultes del recurs
d’inconstitucionalitat núm. 838/1992, el Tribunal Constitucional,
mitjançant provisió de 28 d’abril de 1992, va suspendre la
vigència de la totalitat de la Llei, tot i que per acte del mateix
tribunal de 9 de setembre del mateix any es va aixecar
l’esmentada suspensió.

Així, i pendent de la sentència definitiva, els successius
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears han
anat considerant en els seus estats d’ingressos l’estimació
corresponent per a la recaptació d’aquest impost. En aquest
sentit, aquest impost ha suposat que fins avui s’hagin recaptat
i aplicat en els pressuposts respectius dels anys corresponents,
incloent-hi interessos de demora i recàrrecs de constrenyiment,
un total aproximat de 5.864.997.601 pessetes, i per a l’exercici de
2001 es considera una previsió d’ingrés de 3.300.000.000 de
pessetes. 

Mitjançant la sentència 289/2000, de 30 de novembre de
2000, publicada en el BOE núm. 4, suplement de 4 de gener de
2001, el Ple del Tribunal Constitucional va declarar la
inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei del Parlament de les Illes
Balears 12/1991, de 20 de desembre, reguladora de l’impost
sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, ja que va
estimar que aquest es configura com un impost sobre el
patrimoni immobiliari que incideix en la mateixa matèria
imposable que la de l’impost municipal sobre béns immobles,
per la qual cosa incorre en la prohibició prevista en l’apartat 3
de l’article 6 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes.

És obvi que aquesta sentència condiciona fortament els
pressuposts  generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. En primer lloc, afecta de manera directa els pressuposts
aprovats  per a l’any 2001 en els quals, com s’ha dit
anteriorment, s’inclou una previsió d’ingressos de 3.300.000.000
de pessetes en concepte d’impost sobre instal·lacions que
incideixen en el medi ambient i que, en aplicació de l’esmentada
sentència del Tribunal Constitucional,  resulten
immaterialitzables, amb la qual cosa, tot i que en el moment de
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la seva aprovació estaven formalment equilibrats, parteixen amb
un dèficit inicial de 3.300.000.000 de pessetes.

Per altra part, la comunitat autònoma haurà de procedir, si
escau, a la devolució del deute tributari originat pels imports
recaptats i aplicats als pressuposts d’exercicis anteriors que,
com s’ha esmentat abans, importen un total aproximat de
5.864.997.601 pessetes i que en el seu moment finançaren
despeses  en inversions i actuacions en matèria de millora i
protecció del medi ambient en els pressuposts corresponents.
A més, si escau, s’hauran d’atendre els interessos de demora
corresponents, que en una primera aproximació s’estimen en
una xifra de 2.906.508.624 pessetes així com altres despeses
accessòries que es puguin derivar de la sentència, com ara el
cost derivat dels avals dipositats pels subjectes passius de
l’impost.

L’impacte de les devolucions d’aquestes quanties suposarà
haver de fer unes devolucions d’ingressos que disminuiran les
contretes de l’exercici, alhora que també s’hauran d’atendre els
pagaments dels interessos de demora, la qual cosa afectarà
directament el pressupost.

De les consideracions abans esmentades se’n dedueix que
si no s’adopten mesures oportunes, al llarg de l’any 2001 es
podria acumular un dèficit que podria arribar aproximadament
als  12.072 milions de pessetes fruit del desequilibri
pressupostari originat per l’aplicació de l’esmentada sentència
del Tribunal Constitucional.

És evident que de les consideracions anteriors se’n dedueix
una total descompensació del pressupost que, ja en inici,
queda desequilibrat, alhora que l’obligada devolució dels
imports recaptats i de les despeses corresponents en concepte
d’interessos i altres despeses accessòries capgira radicalment
la planificació econòmica del Govern de les Illes Balears,
especialment pel que fa a la programació d’inversions que es
veuria absolutament compromesa i minorada. Aquest fet
significa un perjudici per als interessos generals dels ciutadans
de les nostres Illes, cosa que no és assumible ni permissible per
aquest Govern.

Es fa palesa així la necessitat de restablir l’equilibri
pressupostari, trencat pels efectes de la impossible
materialització de les previsions inicials que conté quant a
l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient
i per les obligacions que se’n derivaran en concepte de
pagament d’interessos de les devolucions dels ingressos
recaptats fins avui, així com altres despeses accessòries que
puguin sorgir derivades de la sentència.

Així mateix, i tant com sigui possible, per tal de preservar els
interessos generals dels ciutadans de les Illes Balears, es fa
necessari el manteniment del nivell d’inversió que es preveu en
els pressuposts generals de la  comunitat autònoma per a l’any
2001 i que es podria veure afectat pels  efectes resultants de la
sentència del Tribunal Constitucional. Sobre això cal fer la
consideració que, en la mesura que les previsions i
recaptacions d’exercicis anteriors de l’impost sobre
instal·lacions que incideixen en el medi ambient han finançat
despeses  de capital, aquestes haurien d’haver estat finançades
mitjançant la concertació de préstecs o emissió de deute en el

cas de la inexistència de l’esmentat impost en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma, per a la qual cosa hi havia
marge suficient a cadascun dels exercicis respectius.

En aquest sentit, de conformitat amb el que estableixen
l’article 66.2 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, l’article
14.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes i l’article 29.2 de la
Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la modificació de la Llei que es
proposa autoritza al Govern de les Illes Balears la concertació
d’una operació d’endeutament a llarg termini per al finançament
de despeses d’inversió previstes en el pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2001,
prenent com a import de referència per a la quantificació
d’aquest endeutament els diversos conceptes que resultin de
l’aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que
declara la inconstitucionalitat i consegüent nul·litat de la Llei
12/1991, reguladora de l’impost sobre instal·lacions que
incideixen en el medi ambient.

Per tot això, havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de dia 9 de març de 2001, es tramita el present projecte
de llei de modificació de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de
pressuposts  generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2001.

Article únic.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 15 de la Llei 15/2000, de 27
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que a partir del final del primer
paràgraf queda redactat de la manera següent:

«[...] així com a la suma dels imports derivats dels
conceptes següents: les devolucions del deute tributari que,
si escau, s’hagin de tornar als contribuents; els interessos
legals meritats a favor seu; l’import que es deixarà de
recaptar com a previsió d’ingressos del pressupost per a l’any
2001 relatiu a l’impost esmentat, i la resta de despeses
accessòries que es puguin derivar de la sentència del
Tribunal Constitucional 289/2000, de 30 de novembre, per la
qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei
12/1991, de 20 de desembre, reguladora de l’impost sobre
instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a
proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, en determini
les característiques.

Un cop publicada la sentència del Tribunal
Constitucional 289/2000 que ha resolt el recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei reguladora de l’impost
sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient,
l’import de les operacions d’endeutament que s’hagin
autoritzat en l’exercici corrent i anteriors es contraurà en el
pressupost d’ingressos en funció de la disminució de contretes
líquides que pugui derivar-se del sentit de la sentència així
com les devolucions del deute tributari, els interessos legals,
la baixa de la previsió d’ingressos i les despeses a què es
refereix el primer paràgraf d’aquest apartat.
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L’endeutament que al tancament de l’exercici de 2001 no
s’hagi formalitzat ho podrà ser al llarg de l’any 2002, sempre
que no s’ultrapassi el límit fixat en el primer paràgraf
d’aquest apartat.”

Palma, 9 de març de 2001.
El conseller d’Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'abril del 2001, d'acord amb els articles 28 de l'Estatut
d'Autonomia, i 177 i 125 i següents del Reglament del
Parlament, admeté a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
1678/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ús de les llengües oficials en l'encunyació de
monedes de l'euro, per a la seva tramesa al Congrés dels
Diputats, si n'és el cas

Palma, a 4 d'abril del 2001
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 125, 156 i 177 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, i de conformitat
amb l'article 28.2 de l'estatut d'Autonomia, el Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició de llei següent,
perquè sigui tramitada en el Ple de la Cambra i, posteriorment,
per a la seva remissió al Congrés dels Diputats.

Ús de les llengües oficials en l'encunyació 
de monedes de l'euro

Exposició de motius

La legislació comunitària sobre emissió de moneda combina
la necessària uniformitat amb el reconeixement de la pluralitat
interna de la Unió.

De conformitat amb el que disposa l'article 1, apartat segon,
de la Decisió del Banc Central Europeu, de 7 de juliol del 1998,
sobre les denominacions, especificacions, reproduccions, canvi
i retirada de bitllets de banc denominats en euro (BCE/1998/6),
modificat per la Decisió de 26 d'agost del 1999 (BCE/1999/2), els
únics elements escrits de la primera sèrie de bitllets denominats
en euro seran comuns per a tots els estats  participants: el nom
de la moneda en els alfabets llatí i grec, les inicials del Banc
Central Europeu en les seves variants lingüístiques oficials i la
signatura del president del BCE.

Quant a les monedes, la normativa de referència ve
constituïda pel Reglament 975/98 del Consell de 3 de maig del
1998, relatiu als valors nominals i a les especificacions
tècniques de les monedes en euros destinades a la circulació,
modificat pel Reglament (CE) 423/99 del Consell de 22 de febrer
del 1999, i pels acords que els desenvolupen del Banc Central
Europeu i de l'Institut Monetari Europeu. El revers serà unitari
(amb tres dissenys distints per a les monedes d'1, 2 i 5 cents, de
10, 20 i 50 cents, i d'1 i 2 euros, respectivament) i l'anvers ha
restat a disposició dels diferents estats.

Aquesta possibilitat oferta als estats de dissenyar l'anvers
de la moneda ha estat aprofitada de manera molt diferent per
part dels distints participants en el grup dels onze. La majoria
han optat senzillament per introduir-hi diversos motius
(monuments, símbols, etc) identificatius de cada un d'ells i
només alguns dels estats participants han decidit incloure-hi
llegendes escrites. D'entre aquests últims, l'Estat espanyol,
Luxemburg i Irlanda han estat dels pocs que han decidit la
inserció del nom de l'estat emissor a l'anvers de les monedes.

L'Estat espanyol ha regulat la matèria a l'Ordre de 23 de març
del 1999 del Ministeri d'Economia i Hisenda. L'apartat tercer de
la qual disposa que la paraula "España", en castellà, haurà de
figurar en l'anvers de totes les monedes, en diferents formes i
dimensions (distintes per a les monedes d'1, 2 i 5 cents, de 10,
20 i 50 cents, i d'1 i 2 euros, respectivament).

Aquesta proposició de llei introdueix l'ús de totes les
llengües oficials de l'Estat en els textos escrits de les monedes
encunyades  per l'Estat espanyol, inclòs el nom de l'Estat, en
compliment del que disposa l'article 3 de la Constitució i
distints estatuts d'autonomia, així com també la moció que
aprovà, dia 16 de desembre del 1997, el Congrés dels Diputats,
sobre el desenvolupament de la realitat plurilingüe de l'estat en
allò referit a les emissions de moneda.

Article 1.

Les llegendes dels anversos de les monedes metàl·liques en
euros s'expressaran en totes les llengües oficials de l'Estat, en
igualtat formal i espacial.

A tal efecte, la llegenda de l'estat s'encunyarà en totes les
llengües oficials, és a dir, "España", "Espanya", "Espainia".

Article 2.

En l'emissió, l'encunyament i la posada en circulació de
monedes commemoratives, de col·lecció i de tot tipus per part
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) a càrrec de
l'Estat, les llegendes s'expressaran en totes les llengües oficials
de l'Estat.

Article 3.

Les medalles commemoratives encarregades a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per l'estat contendran
les seves llegendes en totes les llengües oficials de l'Estat.

Les medalles commemoratives encarregades a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per les comunitats
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autònomes amb llengua pròpia diferent de l'oficial en tot l'Estat
contindran les seves llegendes, com a mínim, en aquella.

Article 4.

La publicitat institucional sobre l'emissió de bitllets i
monedes en euros es farà en totes les llengües oficials de
l'Estat.

Disposicions transitòries.

Primera.

El que es disposa a l'article 1 serà d'aplicació a
l'encunyament de monedes en euros des de l'entrada en vigor
de la llei, sens perjudici que les monedes ja encunyades abans
de l'entrada en vigor de la llei puguin ser emeses i posades en
circulació.

Segona.

El dia de l'entrada en vigor d'aquesta llei cessarà
l'encunyament de monedes corresponents a la primera emissió
d'acord amb el disseny regulat en l'Ordre del Ministeri
d'Economia i Hisenda de 23 de març del 1999.

Tercera.

Per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda es regularan
els  nous dissenys, d'acord amb el que disposa l'article 1
d'aquesta llei, de les monedes metàl·liques en euros a encunyar
per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre corresponents a
la primera emissió, dins dels quinze dies següents a l'entrada en
vigor d'aquesta llei.

Quarta.

Per ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda es regularan
els  nous dissenys, d'acord amb el que disposa l'article 1
d'aquesta llei, de les monedes metàl·liques en euros a encunyar
per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en successives
emissions.

Disposició final.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Palma, 29 de març del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.10. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1683/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a obres de
reforma d'Es Fusteret. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1684/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost de la
reforma del centre Es Fusteret. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1685/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a personal
funcionari adscrit a la Direcció General de Menors. (Mesa de
4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1686/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a personal
laboral cessat a la Direcció General de Menors. (Mesa de 4
d'abril del 2001).

RGE núm. 1687/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a baixes a
la Direcció General de Menors. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1688/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a convenis
signats amb els ajuntaments en relació amb el programa de
detecció del conflicte de menors. (Mesa de 4 d'abril del
2001).

RGE núm. 1689/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a empreses
de seguretat contractades pel centre Es Pinaret. (Mesa de 4
d'abril del 2001).

RGE núm. 1692/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
programes de medi obert. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1704/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a obres a
Es Pinaret. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1705/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a centres
de dia de la Conselleria de Benestar Social per a la reforma
de menors. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1706/01, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a personal
contractat per aplicar mesures de reforma a menors infractors
penals. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

Palma, a 4 d'abril del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteixen les obres de reforma del centre Es
Fusteret?

Palma, a 27 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost de la reforma duta a terme en el centre Es
Fusteret, antiga Sagrada Família, de Palma? Desglossau-lo per
conceptes.

Palma, a 27 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació amb el personal laboral contractat per la
comunitat autònoma i que prestava els seus serveis a la
Direcció General de Menors, quants i quins contractes han
estat rescindits, per cessament voluntari o obligat, en els
darrers sis mesos?

Palma, a 22 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Respecte del personal funcionari adscrit a la Direcció
General de Menors, quines persones, en els darrers sis mesos,

han sol·licitat excedència voluntària o forçosa, trasllat o han
estat adscrits a altres centres de treball?

Palma, a 22 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Del personal adscrit a la Direcció General de Menors,
quantes  persones, laborals o funcionaris, han estat en situació
de baixa de les seves funcions en els darrers sis mesos?

Palma, a 22 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis s'han signat per part de la Direcció General
de Menors amb ajuntaments de les Illes Balears sobre el
programa de detecció del conflicte de menors en els darrers cinc
anys?

Palma, a 22 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses de seguretat ha contractat per prestar
serveis el centre de reforma de menors d'Es  Pinaret durant els
dos darrers anys? Especificau els períodes de prestació.

Palma, a 22 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis de la Direcció General de Menors-
Ajuntament sobre el programa de medi obert s'han subscrit o
renovat en els darrers cinc anys?

Palma, a 22 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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 escrita.

Quines obres s'han dut a terme al centre Es Pinaret?
Indicau-ne el cost i en què consisteixen.

Palma, a 27 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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

De quins centres de dia disposa la Conselleria de Benestar
Social, Direcció General de Menors, per a la reforma de menors?

Palma, a 27 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin personal ha contractat la Direcció General de
Menors/Conselleria de Benestar Social a Eivissa i a Menorca,
en el marc de la reforma de menors, per tal d'aplicar mesures de
reforma a menors infractors penals?

Palma, a 27 de març del 2001.
La diputada:
Aina Ma Castillo i Ferrer.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 1737/01, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a diligències reservades. (Mesa de 4 d'abril del
2001).

RGE núm. 1738/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a evolució del
fracàs escolar a les Pitiüses. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1742/01, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recinte
firal a Palma. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1743/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
entrevista amb la ministra d'Educació, Cultura i Esports.
(Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1744/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
amb ajuntaments. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1745/01, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a I Mostra
de Formació Professional. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1751/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei
reguladora de les subvencions. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1752/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
esponjament a Es Grau de Menorca. (Mesa de 4 d'abril del
2001).

RGE núm. 1753/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
esponjament a Es Grau de Menorca. (Mesa de 4 d'abril del
2001).

RGE núm. 1754/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
d'execució de la segona fase de construcció del local de la
tercera edat de Llucmajor. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1755/01, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres
a contractar a les carreteres d'Eivissa. (Mesa de 4 d'abril del
2001).
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Palma, a 4 d'abril del 2001.
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 conseller d'Interior del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de resposta
oral davant Ple.

Estan ja concloses les diligències reservades iniciades per
part de la Conselleria d'Interior, en relació amb les funcions que
realitzada la treballadora de la comunitat autònoma Sra.
Raimunda Roig, abans de les eleccions autonòmiques de l'any
1999, a l'illa de Formentera?

Palma, a 3 d'abril del 2001.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.

Quina és l'evolució del percentatge de fracàs escolar -inclòs
el supòsit d'abandonament escolar- a les illes Pitiüses en relació
amb la mitjana balear i amb la mitjana estatal?

Palma, a 3 d'abril del 2001.
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, la diputada
sotasignant formula al vicepresident i conseller d'Economia,
Comerç´i Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quines previsions té el Govern de les Illes Balears per a la
construcció del recinte firal a Palma?

Palma, a 4 d'abril del 2001.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de
resposta oral davant Ple.

Quina ha estat la resposta de la ministra d'Educació, Cultura
i Esports a les peticions d'entrevista fetes pel conseller
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 4 d'abril del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de
resposta oral davant Ple.

Amb quins ajuntaments ha signat convenis la Conselleria
d'Educació i Cultura per a la construcció de nous centres
docents?

Palma, a 4 d'abril del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de
resposta oral davant Ple.

Quin ha estat l'objectiu de la I Mostra de Formació
Professional de les Illes Balears que es va celebrar a Palma a
finals del mes de febrer?

Palma, a 4 d'abril del 2001.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
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Pensa el Govern de les Illes Balears aprovar una llei que
reguli les subvencions?

Palma, a 22 de març del 2001.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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.

És cert que la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears s'ha compromès a executar i finançar una operació
d'esponjament a Es Grau de Menorca?

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat (amb pessetes i euros) pensa destinar la
Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears a
l'operació d'esponjament a Es Grau de Menorca?

Palma, a 6 de març del 2001.
El diputat:
Cristòfol Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha contractat, la Conselleria de Benestar Social, el projecte
d'execució de la segona fase de construcció del local de la
Tercera Edat de Llucmajor?

Palma, a 27 de març del 2001.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

Quines obres té previst el Govern contractar a les carreteres
d'Eivissa i de Formentera abans de transferir la competència de
carreteres als consells insulars?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Maria Neus Marí i Marí.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 1696/01, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de taxes de l'Escola Oficial d'Idiomes amb una
pujada del 270%, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1697/01, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de
consultoria i assistència tècnica a l'empresa Norcontrol, SA
per un import de 14.448.000 pessetes, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 4 d'abril del
2001).

Palma, a 4 d'abril del 2001.
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 conseller d'Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Educació i Cultura.

Com justifica el conseller d'Educació i Cultura l'increment de
taxes de l'escola Oficial d'Idiomes, que han tengut una pujada
del 270%?

Palma, a 26 de març del 2001.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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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 consellera de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol·licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.

Per quins motius la Conselleria de Medi Ambient ha
adjudicat un contracte de consultoria i assistència a l'empresa
Norcontrol, SA per un import de 14.440.000 pessetes?

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1673/01, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a pla hidrològic nacional. (Mesa
de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1676/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a zones de protecció especial per a aus
silvestres. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1681/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'una comissió especial per a la millora de
la prevenció de riscs laborals i de la seguretat i salut en el
treball. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

RGE núm. 1682/01, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla específic per a la millora d'ocupació estable a
la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 4 d'abril
del 2001).

Palma, a 4 d'abril del 2001.
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 Ple.

El Consell de Ministres del passat dia 9 de febrer va aprovar
l'avantprojecte de llei de l'anomenat Plan Hidrológico Nacional,
que haurà de ser debatut en els propers mesos en el Congrés
dels Diputats, per a la seva definitiva aprovació.

Aquest pla hidrològic és una oportunitat perduda ja que no
serveix per a la funció que justifica la seva existència: la gestió
dels  patrimonis hídrics. Tant la seva elaboració com la posterior
negociació en el Consejo Nacional del Agua, s'han centrat en
la inversió en obres (tres bilions de pessetes per al període
2000-2008) en lloc de fer-ho en mesures d'estalvi, eficiència i
conservació del recurs, de racionalització i gestió de la
demanda.

El pla remet a la vella tradició transvasista i
proembassaments avui ja inadequada i obsoleta, raó per la qual
aquest model de política hidràulica és rebutjada en el context
europeu. Suma als severs impactes ambientals en hàbitats i
espècies animals, un error fonamental: entendre que els dèficits
hídrics es poden corregir important aigua o regulant rius, quan
aquestes  mesures únicament fan créixer la demanda de manera
incontrolada ja que augmenten l'oferta.

El pla també conté grans oblits que el converteixen en un
instrument poc útil per a les necessitats dels ciutadans, per a la
preservació del medi ambient i per una distribució equitativa del
recurs i la riquesa econòmica, així oblida elements com la
planificació hídrica, la manca de criteris d'avaluació estratègica
ambiental, la correcció de la sobreexplotació d'aqüífers, de
pèrdues en les conduccions que arriben entre un 40% i un 60%,
l'incompliment de les directrius comunitàries d'hàbitats i aus, la
directiva marc d'aigües, polítiques de preus que penalitzin el
malbaratament i primin l'estalvi, no conté un pla abocament zero
ni atén el factor de qualitat de l'aigua.

Aquest PHN incrementarà el desequilibri entre territoris,
ocasionarà severs impactes sobre el medi natural i les
poblacions, jerarquitzarà territoris en funció de l'interès
econòmic i els usos especulatius vinculats al monocultiu
urbanístic. És, en definitiva, una aberració en termes ambientals,
socials i econòmics, que ignora deliberadament que l'aigua és
un bé social.

És per tot això que presentam la proposició no de llei
següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a la
retirada del PHN i a la redacció d'un nou text per a la gestió del
recurs amb criteris  de sostenibilitat, modernització, gestió de la
demanda, estalvi i eficiència, i d'acord amb les directives de la
UE sobre política d'aigües, hàbitats i ocells. Aquest fet no ha
de suposar un retard en l'execució d'infraestructures
necessàries, que compten amb un consens social considerable
i que tenen una tramitació independent del PHN.

2. El Parlament de les Illes Balears crida a la participació activa
de les institucions, en una nova cultura de l'aigua més racional,
així com a adoptar les mesures necessàries per frenar el
creixement de la demanda.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient a col·laborar institucionalment amb la comunitat
autònoma de les Illes Balears en les actuacions a fer en relació
amb el problema de l'aigua, d'acord amb el principi que
correspon al Govern de les Illes Balears, titular de les
competències en matèria de recursos hídrics, la funció de definir
prioritats.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Medi
Ambient a proporcionar el finançament necessari i suficient per
fer realitat, a la màxima brevetat possible, les inversions
contemplades al Pla Hidrològic de les Illes Balears.

Palma, a 29 de març del 2001.
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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La Comissió Europea ha decidit actuar contra França davant
el Tribunal de Justícia europeu i enviar un dictamen motivat
(segona carta d'avís) a Espanya per no haver definit suficients
zones de protecció especial per a les aus silvestres (ZEPA)
d'acord amb la Directiva del Consell 79/409/CEE.

La definició de les ZEPAs és imprescindible per garantir els
hàbitats de nombroses espècies i, per tant, la biodiversitat
europea.

El Govern de les Illes Balears ha presentat la proposta
d'espais  que s'haurien d'incloure en la xarxa europea i ha
expressat el seu interès en una prompta aprovació.

El retard de l'Estat espanyol en el compliment de la cita
Directiva resulta preocupant per les seves conseqüències
ambientals i econòmiques.

És per tot això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat al
compliment estricte i urgent de la Directiva del Consell
79/409/CEE sobre la conservació de les aus silvestres.

Palma, a 29 de març del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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

Com a resultat d'una interpel·lació parlamentària del Grup del
Partit Popular, el dia 5 de desembre del 2000, es va aprovar per
unanimitat de la cambra una moció, referent que el Govern
elaboràs un nou pla d'acció sobre la sinistralitat i la salut

laboral, que s'emmarcàs dins el Pla aprovat el 1998 pel Consell
Balear de Salut Laboral i el Pla de xoc contra la sinistralitat
laboral.

La realitat dolorosa de les estadístiques ens diu que el 2000
hi va haver 39.711 accidents lleus amb baixa, 276 greus i 16
mortals, sense comptar els in itinere. Malauradament, només en
el que duim d'any, 6 accidents han esdevingut mortals. Aquest
és un greu problema que ens afecta també al Parlament i no
podem permetre que esdevingui un fet normal.

Tothom reconeix que la Llei 31/95, sobre prevenció de riscs
laborals  és extraordinàriament positiva, i va crear una
expectativa a favor de la implantació d'una cultura de la
prevenció. Crear una cultura exigeix una consciència social, i
aquesta és una tasca urgent. Així mateix, que la llei es compleixi
a tots els nivells, també per part de les diferents
administracions, autonòmica i municipal.

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

Que el Parlament de les Illes Balears creï una comissió
especial per a la millora de la prevenció de riscs laborals  i de la
seguretat i salut en el treball a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Palma, a 26 de març del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

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

Un dels objectius prioritaris d'aquest govern ha de ser la
plena ocupació, no solament en quantitat, sinó també en
qualitat, en les condicions en què es desenvolupen i molt
especialment en la seguretat.

Tothom sembla coincidir en el fet que la temporalitat esdevé
un factor de risc afegit en matèria de seguretat laboral. I així ho
remarca el "Pla d'acció sobre la sinistralitat i salut laboral" que
a la introducció diu: "Les relacions laborals  a les Illes Balears i
les seves característiques específiques que, com es demostra
estadísticament, afavoreix -per l'eventualitat i el grau de rotació
en l'ocupació- l'increment de la sinistralitat".

El Govern central, en el marc de la reforma laboral, ha fet
possible una sèrie de mesures destinades a incentivar la
transformació de contractes temporals en fixos, mesures que
tenen com a referent la Llei 63/1997, el RD llei 15/98, en relació
al temps parcial i el foment de la seva estabilitat.
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En aquest mateix sentit, s'ha d'emmarcar la incorporació del
programa del foment de l'ocupació per a l'any 2001, d'acord amb
el RD llei 5/2001, de mesures urgents de reforma del mercat
laboral per a l'increment de l'ocupació i de la millora de la seva
qualitat.

Per altra banda, el compromís derivat del Pacte per a
l'ocupació, la cohesió social i el foment de l'economia
productiva de les Illes Balears, signat el 12 de gener del 2000,
entre el Govern balear i els agents socials ha esdevingut
inoperant pel que fa a l'elaboració d'un pla específic per a la
creació de llocs de treball de qualitat a les Illes Balears, que
complementàs les mesures existents d'àmbit estatal.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla específic per a la millora de l'ocupació
estable a la nostra comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida pressupostària de 5.000 milions
de pessetes per a la dotació del Pla específic per a la millora de
l'ocupació estable.

Palma, a 27 de març del 2001.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1677/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista relativa a segell dedicat al Dijous Bo, amb
sol·licitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 4 d'abril del 2001).

Palma, a 4 d'abril del 2001.
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 PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

L'Associació Filatèlica d'Inca ha engegat una campanya per
a l'emissió d'un segell dedicat al Dijous Bo per part de la
Direcció General de Correus.

La iniciativa és del tot encertada i acuradament
documentada i justificada.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
emetre un segell dedicat al Dijous Bo.

Palma, a 29 de març del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1583/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'abril del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la
Comissió  de Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar
sobre els ensenyaments musicals a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1607/01, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'abril del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Comerç i Indústria, davant
la Comissió  d'Economia, per tal d'informar sobre les ordres
d'ajuts que des de la Conselleria, per a l'exercici del 2000,
s'han previst per al foment i la diversificació de la nostra
economia, així com retre comptes dels resultats obtinguts en
la passada edició del 2000.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 1680/01, de quatre diputats membres de la

Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a sol·licitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'abril del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre
l'avantprojecte tipus per a la restauració de sòls
contaminants i de projectes específics per a la recuperació de
pedreres contaminades a la Platja de Palma, aprovats
recentment pel Consell de Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a retirada de la sol·licitud de compareixença

RGE núm. 565/01, de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 d'abril del 2001, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1488/01, presentat pel conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears, mitjançant el qual se sol·licita la retirada de
la sol·licitud de compareixença de referència, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre el pla de qualitat a l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a comissió avaluadora per a la concessió d'una

beca de formació a l'àrea d'Assistència Tècnica
Parlamentària del Parlament de les Illes Balears.

La comissió avaluadora per a la concessió de la beca de
formació de referència, segons les bases publicades al BOPIB
núm. 82, de 23 de febrer d'enguany, serà integrada per:

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

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

Sra. Joana Maria Vives i Alario.
Suplent: Sra. Catalina Juan i Mas.

Sr. Joan Miquel Tramullas i Mesquida.
Suplent: Sra. Eva Janakieff i de Pablos.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 d'abril del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 87.

- Pàg. 2063 i 2076. 1.3. Textos rebutjats. 1.3.4. Proposicions no
de llei.
On diu: RGE núm. 4820/00
Ha de dir: RGE núm. 4507/00

- Pàg. 2064 i 2080.
On diu: 3.7. Propostes de resolució davant comissió.
Ha de dir:3.7. Propostes de resolució davant Ple.
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