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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny del 2001, s'aprovà,
per unanimitat, la resolució relativa a l'Informe anual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 1996,
presentat pel Tribunal de Comptes, i a l'Informe de la
Comissió Tècnica Assessora sobre la Liquidació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 1996.

Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
 "El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de

l'Informe anual del Tribunal de Comptes de l'any 1996 i de
l'Informe de la Comissió Tècnica Assessora corresponent a
l'any 1996, i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s'hi contenen."

A la seu del Parlament, a 5 de juny del 2001.
El secretari:
Antoni Alorda Vilarrubias.
El president, en funcions:
Josep Marí i Ribas.

Ordre de Publicació

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears,en sessió de dia 14 de juny del 2001, s'aprovaren
les resolucions relatives al Pla Jove de la Conselleria de
Benestar Social de les Illes Balears .

Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport i aprova

totalment el Pla Jove de les Illes Balears, valorant molt
positivament el compromís de tot  el Govern en el seu conjunt
per poder dur endavant aquest pla.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fomentar en el Pla Jove que els informadors juvenils
rebin formació específica i àmplia envers l’orientació
ocupacional, i que en aquests centres i punts d’informació els
joves puguin trobar al seu abast tota mena de material relatiu a
ocupació, com ara guies d’orientació ocupacional, publicacions
periòdiques amb les ofertes d’empreses demandants de
treballadors, informació sobre cursos i similars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport  a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges
per part dels joves, amb ajudes i subvencions financeres per
cobrir el capital i els interessos derivats de les operacions de
crèdit destinades a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges per
part de joves.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme campanyes específiques dirigides als joves, envers l’ús
de mètodes anticonceptius, en benefici d’un comportament
sexual més segur.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació dels serveis del Carnet Jove, tant quant al nombre
d’entitats públiques i privades els serveis de les quals estan
cobertes per l’esmentat carnet, com quant al nombre
d’activitats cobertes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
l’ampliació a la resta de companyies aèries del conveni marc de
colAlaboració entre la Conselleria de Benestar Social i el Grup
Iberia per tal d’aconseguir millorar els descomptes per als
esportistes en els seus desplaçaments entre illes i de les illes a
la Península.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’adopció de polítiques de formació, sensibilització i
participació dels joves al nostre entorn: camps de treball, tallers,
cursos de formació, activitats dirigides a la conservació de la
natura (reforestacions, neteja, etc.).

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
realització d’activitats de formació i reciclatge d’animadors
socioculturals, monitors i mediadors d’associacions juvenils
com a agents preventius de drogodependències."

A la seu del Parlament, a 14 de juny del 2001.
La secretària accidental:
Catalina Mercè Amer i Riera.
La presidenta:
Maria Lluïsa Dubón i Pretus.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2189/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María González i
Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'equip
redactor del Projecte de llei de modificació de la Llei general
turística (BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2190/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María González i
Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa al cost de la
redacció de la modificació de la Llei general turística (BOPIB
núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2191/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María Gonz á l e z  i
Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a coneixença
del Projecte de llei de modificació de la Llei general turística
(BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2192/01, de l'Hble. Sr. Diputat José María González i
Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
relació amb el Projecte de llei de modificació de la Llei
general turística (BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del
2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2196/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a la redacció del
reglament de l'ecotaxa (BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del
2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2197/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a termini per tenir
enllestit el reglament de l'ecotaxa (BOPIB núm. 93, de dia 11
de maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2198/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa al cost de
l'elaboració del reglament de l'ecotaxa (BOPIB núm. 93, de
dia 11 de maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la Pregunta RGE
núm. 2199/01, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens amb els
sectors afectats en relació amb la redacció del reglament de
l'ecotaxa (BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2075/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa al pla
eòlic per a l'illa de Menorca (BOPIB núm. 92, de dia 4 de
maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2078/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
regió pilot d'energia renovable (BOPIB núm. 92, de dia 4 de
maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la

Pregunta RGE núm. 2080/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'estalvi del consum energètic (BOPIB núm. 92, de dia 4 de
maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 31 de miag del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2081/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'eficiència energètica (BOPIB núm. 92, de dia 4 de maig del
2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2082/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa al pla
pilot d'energies (BOPIB núm. 92, de dia 4 de maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovac ió  i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2184/01, de l'Hble. Sr. Diputat José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canvi en el traçat del ferrocarril de Petra (BOPIB
núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).
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Fou contestada en 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 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2185/01, de l'Hble. Sr. Diputat José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a termini per enllestir el traçat del tren al seu pas per
Petra (BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).

Fou contestada en 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 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2186/01, de l'Hble. Sr. Diputat José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació del traçat del tren al seu pas per Sineu
i Manacor (BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).

Fou contestada en 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 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Q)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2187/01, de l'Hble. Sr. Diputat José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nombre de travesses i rails adequats en relació als
projectes de línies de ferrocarril modificades (BOPIB núm. 93,
de dia 11 de maig del 2001).

Fou contestada en 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 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

R)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 13 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2188/01, de l'Hble. Sr. Diputat José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a continuació del traçat del ferrocarril cap a Artà i
Capdepera (BOPIB núm. 93, de dia 11 de maig del 2001).

Fou contestada en 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 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

S)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2076/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
finestra única (BOPIB núm. 92, de dia 4 de maig del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Innovació i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

T)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 724/01, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
publicació a la web del Govern de les dades estadístiques de
l'Institut Balear d'Estadística (BOPIB núm. 82, de dia 23 de
febrer del 2001).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Comerç i Indústria i Vicepresident del Govern.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

U)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2074/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
recinte firal de Menorca (BOPIB núm. 92, de dia 4 de maig
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

V)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, debaté la
Pregunta RGE núm. 2077/01, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per tal de garantir l'aprovisionament de pell per a la
nostra indústria del calçat (BOPIB núm. 92, de dia 4 de maig
del 2001).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, rebutjà les
propostes 1-4, 6-9, 12-13, 15-25, 27-32, 34-48, 50-61 i 63-65
de les presentades al Pla Jove de la Conselleria de Benestar
Social del Govern de les Illes Balears, del Grup Parlamentari
Popular (BOPIB núm. 101 de 6 de juliol del 2001).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i

Pressuposts, davant la Comissió no permanent d'estudi dels
efectes regionals i insulars a la comunitat autònoma dels
pressuposts i de les polítiques de la Unió Europea, amb la
finalitat d'avaluar-ne els resultats en matèria de cooperació,
finançament, benestar social i sostenibilitat ambiental i poder
servir de base a una reformulació de la política de projecció
europea de les Illes Balears, sobre exposició de la seva opinió
i informació sobre l'avaluació de l'aportació de les illes al
pressupost comunitari.

A la Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals
i insulars a la comunitat autònoma del pressupost i de les
polítiques de la Unió Europea, amb la finalitat d'avaluar-ne
els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
de març del 2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, prevista al pla de treball
elaborat per la comissió, qui informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,

Comerç i Indústria i Vicepresident del Govern, davant la
Comissió d'Economia, sobre mesures i previsions del Govern
per garantir el proveïment d'electricitat en quantitat i
qualitat suficients a les quatre illes (RGE núm. 914/01).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 de març del 2001, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria i Vicepresident del Govern, qui informà sobre el
tema de referència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, relativa
al pla d'acció sobre sinistralitat i salut laboral  (RGE núm.
701/01).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 de març del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i

Pesca, davant la Comissió no permanent d'estudi dels efectes
regionals i insulars a la comunitat autònoma del pressupost
i de les polítiques de la Unió Europea, amb la finalitat
d'avaluar-ne els resultats en matèria de cooperació,
finançament, benestar social i sostenibilitat ambiental i poder
servir de base a una reformulació de la política de projecció
europea de les Illes Balears, sobre l'evolució i les
realitzacions que ha tengut l'Instrument financer d'orientació
de la pesca de la Unió Europea a la nostra comunitat.

A la Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals
i insulars a la comunitat autònoma del pressupost i de les
polítiques de la Unió Europea, amb la finalitat d'avaluar-ne
els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
d'abril del 2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca, prevista al pla de treball
elaborat per la comissió, qui informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
Compareixença del responsable dels Cossos i Forces de

Seguretat de l'Estat Sr. Lluís Novell i Torres, Cap del Servei
d'Atenció a la Família de la Prefectura Superior de Policia de

Palma, davant la Comissió de Drets Humans, sobre els
maltractaments i la violència contra les dones.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 d'abril del 2001, tengué lloc la
compareixença del responsable dels Cossos i Forces de
Seguretat de l'Estat Sr. Lluís Novell i Torres, Cap del Servei
d'Atenció a la Família de la Prefectura Superior de Policia de
Palma, qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i

Pressuposts, davant la Comissió no permanent d'estudi del
balanç fiscal de les Illes Balears amb l'Estat espanyol, a
petició de la comissió.

A la Comissió no permanent d'estudi del balanç fiscal de
les Illes Balears amb l'Estat espanyol del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril del 2001, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, a petició de la comissió, qui informà sobre le
tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G)
Compareixença del Sr. Salvador Maluquer i Amorós,

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la
Universitat de Barcelona, davant la Comissió no permanent
d'estudi dels efectes regionals i insulars a la comunitat
autònoma del pressupost i de les polítiques de la Unió
Europea, amb la finalitat d'avaluar-ne els resultats en
matèria de cooperació, finançament, benestar social i
sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears, sobre l'avaluació de l'aportació de les illes al
pressupost comunitari.

A la Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals
i insulars a la comunitat autònoma del pressupost i de les
polítiques de la Unió Europea, amb la finalitat d'avaluar-ne
els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de maig del 2001, tengué lloc la compareixença del Sr.
Salvador Maluquer i Amorós, Llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona,
a petició de la comissió, qui informà sobre el tema de
referència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

davant la Comissió no permanent d'estudi dels efectes
regionals i insulars a la comunitat autònoma del pressupost
i de les polítiques de la Unió Europea, amb la finalitat
d'avaluar-ne els resultats en matèria de cooperació,
finançament, benestar social i sostenibilitat ambiental i poder
servir de base a una reformulació de la política de projecció
europea de les Illes Balears, sobre la carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea.

A la Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals
i insulars a la comunitat autònoma del pressupost i de les
polítiques de la Unió Europea, amb la finalitat d'avaluar-ne
els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes
Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de maig del 2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, qui informà sobre el tema de
referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi

Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial , 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 (RGE núm. 1680/01).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 22 de maig del 2001, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre l'any europeu de les llengües (RGE núm. 1559/01).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig del
2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la proposta de mapa escolar a l'illa de Menorca (RGE
núm. 2122/01).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig del
2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L)
Compareixença de la Sra. Enriqueta Chicano Javega,

Presidenta de la Federació Estatal de Dones Progressistes,
davant la Comissió de Drets Humans, a petició de la ponència
que estudia els maltractaments i la violència contra la dona.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de juny del 2001, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Enriqueta Chicano Javega,
Presidenta de la Federació Estatal de Dones Progressistes,
qui va exposar des de la seva perspectiva la problemàtica
existent en relació amb la violència i els maltractaments
contra les dones.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

M)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre els ensenyaments musicals (RGE núm. 1583/01).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del
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2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre el programa educatiu intercultural "Vivim plegats"
(RGE núm. 2392/01).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del
2001, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

O)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,

Comerç i Indústria i Vicepresident del Govern, davant la
Comissió d'Economia, sobre els resultats i grau d'execució
del programa operatiu 94/99, corresponent als objectius 2 i
5B, i del seu tancament previst per al 2000/2001 (RGE núm.
915/01).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Comerç
i Indústria i Vicepresident del Govern qui informà sobre el
tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre la
política del Govern al centre de reforma Es Pinaret (RGE
núm. 2193/01).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social qui informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Relativa a la no assistència de l'Excma. Sra. Delegada del

Govern a les Illes Balears a la compareixença RGE núm.
3870/00.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de maig del 2001, havia de tenir
lloc la compareixença de referència, sobre les actuacions
realitzades dins l'àmbit de competència de la Delegació del
Govern durant els dies en què es produïren accions per part
d'organitzacions agrícoles, pesqueres i transportistes que
provocaren situacions de manca de carburants en els punts
de distribució a l'illa de Mallorca.

Quant a aquesta compareixença s'informa de l'escrit RGE
núm. 2585/01, mitjançant el qual l'Excma. Delegada del
Govern a les Illes Balears, comunica que, d'acord amb la
doctrina sostinguda per l'Administració estatal, els òrgans
d'aquesta solament responen de les seves actuacions davant
les Corts Generals, amb independència de la possible
colAlaboració amb les restants administracions per al millor
exercici de les funcions d'aquestes, a què es refereix l'article
4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, per la qual cosa no assistirà a la comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a elaboració del dictamen del 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.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny del 2001, es
procedí a dictaminar el projecte de llei de referència, publicat
al BOPIB núm. 88, de dia 6 d'abril del 2001.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

C)
Relativa a la retirada de la Proposició no de llei RGE

núm. 1294/01.

 A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 6 de juny del 2001, fou retirada la
proposició no de llei de referència pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la condonació del deute
extern al Salvador (BOPIB núm. 86, de dia 23 de març del
2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D)
Relativa al debat del Pla Jove de la Conselleria de

Benestar Social del Govern de les Illes Balears (RGE núm.
1944/01).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2001, tengué lloc
el debat del pla de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E)
Relativa a ajornament de la compareixença RGE núm.

2193/01.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny del 2001, quedà
ajornada la compareixença de referència, de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social, per tal d'informar sobre la
política del Govern al centre de reforma Es Pinaret.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F)
Relativa a retirada de la proposta de resolució 11 de les

presentades pel Grup Parlamentari Popular al Pla Jove de la
Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes
Balears.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 14 de juny del 2001, fou

retirada la proposta de referència (BOPIB núm. 101, de 6 de
juliol del 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de juliol del 2001.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3077/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a gasoil agrícola, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió d'Economia (Mesa d'11 de
juliol del 2001).

Palma, a 11 de juliol 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.

La Directiva 92/81/CEE del Consell, de 19 d'octubre del 1992,
relativa a l'harmonització de les estructures de l'impost especial
sobre hidrocarburs, estableix que els estats membres poden
eximir o reduir l'impost especial que grava el gasoil utilitzat en
l'activitat agrària.

La Directiva 92/82/CEE del Consell, de 19 d'octubre del 1992,
relativa a l'aproximació dels tipus de l'Impost Especial sobre els
hidrocarburs, estableix un tipus mínim per a l'impost especial en
18 euros per mil litres.

El gasoil agrícola és un dels costos de producció
determinant en moltes de les produccions agràries. Aquest
gasoil ha incrementat el seu preu en més del 50% el darrer any.

Tenint en compte que aquest important increment dels
costos de producció, junt amb la davallada dels preus
percebuts pels pagesos pels seus productes, influeixen d'una
manera determinant en les darreres caigudes de les rendes
agràries en el seu conjunt, així com en la qualitat de vida de les
poblacions amb un important pes agrari.

És per tot  això que el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la proposició no de llei següent:
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol que mitjançant un diàleg fluid amb els representants
del sector agrari, s'estableixin mesures per minimitzar l'impacte
de l'important increment del preu del gasoil agrícola en les
rendes agràries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a reduir al mínim els impostos que graven el gasoil
agrícola, tant l'Impost Especial d'Hidrocarburs com l'IVA.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a l'aprovació d'aquestes mesures que han de servir
per a la creació d'un gasoil professional per als pagesos
adequat a l'actual renda agrària.

Palma, a 4 de juliol del 2001.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2628/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut , relativa a
modificació del Decret del salari social. (BOPIB núm. 11, de
dia 23 de setembre del 1999).

Sí, es modificarà el Decret de les rendes mínimes d'inserció,
per tal d'obrir les condicions d'accés, tal com ho diu l'acord
programàtic del Govern de les Illes Balears.

Palma, 11 d'abril del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2827/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
transferència d'ajudes a persones majors i a discapacitats als
consells insulars.  (BOPIB núm. 13, de dia 1 d'octubre del 1999).

No. Es transferiran les ajudes econòmiques no periòdiques
per a persones majors i per a persones amb discapacitat.

Palma, 14 d'abril del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 2959, 2960 i 2961/99,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Josep Simó Gornés i

Hachero, relatives a béns immobles lliurats a museus de
titularitat pública. (BOPIB núm. 14, de dia 8 d'octubre del
1999).

A causa de l'extensió de les respostes, aquestes queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4722/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a museus
gestionats pel Govern de les Illes Balears que compten amb
registre de béns informatitzat. (BOPIB núm. 26, de dia 29 de
desembre del 1999).

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera té un registre
de béns informatitzat. El programa informàtic utilitzat és la base
de dades Filemaker-pro de l'empresa Claris.

El Museu de Menorca i el Museu de Mallorca utilitzen una
fitxa amb el programa Filemaker-pro.

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

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 251/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
posada en marxa del Pla de salut mental. (BOPIB núm. 31, de
dia 4 de febrer del 2000).

El Pla de salut mental, aprovat el 26 de novembre del 1998,
es fa operatiu a través d'una sèrie d'actuacions sectorials, amb
distinta temporització, destinades a aconseguir la transformació
d'un model d'atenció mental, fonamentalment hospitalari, en
altre de caràcter comunitari, integrat en la xarxa sociosanitària
d'ús públic. No obstant això, mentre el pla no assoleixi el seu
desenvolupament total, és necessari mantenir i garantir una
atenció de qualitat als pacients psiquiàtrics.

En aquest sentit, s'han desenvolupat tres gran línies
d'actuació:

1) Reforma, adequació i adaptació de les estructures de
l'Hospital Psiquiàtric:

Després de l'anàlisi estructural corresponent, s'ha dissenyat
un pla d'obres de reforma estructural i condicionament
(horitzó 2000-2001), exposat en diversos documents tècnics.
Entre les actuacions actualment en marxa destaquen:

a) La dotació pressupostària inicial de 150 milions de
pessetes per a l'inici de les reformes de les distintes
estructures de l'Hospital Psiquiàtric (1a fase).

b) El Pla de reforma i rehabilitació de l'Hospital Psiquiàtric
(2a fase) d'inici immediat.
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c) L'acabament de les obres d'adaptació i millora de dues
unitats d'hospitalització breu (pacients aguts): abans d'un
mes.

2) Inici de l'externalització de pacients psiquiàtrics mitjançant la
dotació i posada en marxa de les unitats i dispositius
extrahospitalaris

Entre aquests es poden esmentar:

a) Posada en marxa del centre de dia d'Inca. En colAlaboració
amb l'Ajuntament d'Inca i l'Associació Es Garrovers (1999).

b) Posada en marxa del centre de dia de Palma (carrer de
Femenies): gener del 2000.

c) Posada en marxa del pis tutelat del carrer Aragó (Palma)
per a malalts crònics (1999).

d) Obertura del pis tutelat d'Es Fortí (Palma): gener del 2000.

3) Desenvolupament de distintes accions sectorials
assenyalades en el Pla de salut mental:

Actualment se centren, entre altres, en:

a) Aconseguir una coordinació i cooperació més eficient
amb les diverses institucions i sectors socials implicats en
la salut ment al, a través de la posada en marxa del Consell
de Salut Mental, la Comissió Institucional de Salut Mental
i el Comitè Tècnic Assessor de Salut Mental, entre altres.

b) Entre les actuacions immediates estan la posada en marxa
de la Unitat de Salut Mental Infanto-Juvenil a Palma en
colAlaboració amb l'INSALUD, i el desenvolupament del Pla
de formació i capacitació 2000-2001 per al personal propi.

Palma, 14 de març del 2000.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina Maria Salom i Soler.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 546/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa al parc
de pisos públics per llogar a immigrants i altres colAlectius
amb problemes d'habitatge. (BOPIB núm. 33, de dia 18 de
febrer del 2000).

Es tracta, per una banda, de disposar d'habitatges de lloguer
subvencionats, per poder atendre les necessitats dels
colAlectius més vulnerables per la seva problemàtica social i
econòmica.

D'altra banda, i en relació amb les necessitats del colAlectiu
d'immigrants, hem d'abordar-les a partir del Pla d'atenció als
immigrants, a través de fórmules noves, com la d'instaurar un
sistema de mediació entre propietaris i llogaters que ofereixi
garanties a les dues parts, així com la construcció d'habitatges
específics per a aquest colAlectiu en règim temporal fins que
trobin un habitatge normalitzat, i d'altres mesures que s'han de
preveure al Pla de la immigració.

En qualsevol cas, el parc d'habitatges de lloguer s'ha de
nodrir de pisos públics de l'Institut Balear de l'Habitatge.

Palma, 15 de març del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 547/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
percentatge que es destinarà a diferents colAlectius del futur
parc de pisos públics. (BOPIB núm. 33, de dia 18 de febrer del
2000).

El Govern de les Illes Balears, per tal de definir-ne i
determinar-ne aquest percentatge, crearà un grup de treball amb
representants de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, de la Conselleria de Treball i Benestar Social, de
l'Institut Balear de l'Habitatge i de l'Institut Balear d'Afers
Socials.

Palma, 15 de març del 2000.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2192/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, relativa a estudis sobre
mobilitat i alternatives de descongestió del trànsit rodat a les
Pitiüses. (BOPIB núm. 48, de dia 26 de maig del 2000).

S'ha remès ja al Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
perquè ens doni el vistiplau, el plec de condicions tècniques
per a la contractació de l'assistència tècnica per a la realització
de l'estudi de mobilitat de les illes d'Eivissa i Formentera.

Palma, 13 de juny del 2000.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3325/00, presentada per l 'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a resultats de la
campanya contra l'oferta turística ilAlegal. (BOPIB núm. 60, de
dia 15 de setembre del 2000).

No s'ha fet cap campanya contra l'oferta turística ilAlegal,
pròpiament dita, si s'ha fet una campanya de l'oferta no
regulada, de la qual sí li podem dir que aquesta campanya no té
data de finalització, donat que la detecció de l'oferta no
regulada no sempre utilitza els canals de comercialització
turístic.

S'ha comprovat i es segueixen comprovant les dades
facilitades per l'Estudi de recerca dels canals de comercialització
de l'oferta turística no regulada, així com la informació que la
conselleria va recaptant de diferents fonts, no només a la base
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de dades d'aquesta conselleria, sinó també els portals i webs
d'Internet, fulletons publicitaris d'agències, denúncies i
posteriorment, visites d'inspecció.

Palma, 23 d'octubre del 2000.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3336/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a suplement "The
Times" sobre Balears. (BOPIB núm. 60, de dia 15 de setembre
del 2000).

Les gestions han fructificat en la publicació del suplement,
del qual li tramet un exemplar.

L'exemplar adjuntat a la resposta queda disposat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Palma, 29 de novembre del 2000.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3893/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, relativa a població d'edats
compreses entre 12 i 18 anys a les Illes Balears. (BOPIB núm.
64, de dia 13 d'octubre del 2000).

Us tramet la documentació solAlicitada.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Palma, 4 de desembre del 2000.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 4164 i 4165/00, presentades per
l'Hble Sr. Diputat Josep Juan Cardona, relatives a
convocatòria d'empreses per reali tzar campanyes
publicitàries per part de la Conselleria d'Agricultura. (BOPIB
núm. 65, de dia 20 d'octubre del 2000).

No s'ha tramitat cap campanya publicitària des de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Palma, 27 d'octubre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4387/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a previsió de Fires
i Congressos, SA, per cobrir els compromisos per pensions.
(BOPIB núm. 66, de dia 10 d'octubre del 2000).

La comptabilització dels compromisos per a pensions es va
dur a terme el 30 de juny del 2000.

Palma, 4 de desembre del 2000.
El vicepresident del Govern de les Illes Balears i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 67/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a projecte en relació
a l'Institut Balear de Qualitat Turística. (BOPIB núm. 82 de 23
de febrer del 2001).

El contracte subscrit amb l'empresa DIT, SL finalitza el mes
de desembre. En aquell moment es podrà fer el lliurament del
projecte dirigit al desenvolupament, la implantació i
l'assegurament dels sistemes de qualitat i de l'organització,
l'estructura i el funcionament de l'IBQT, atès que quedarà
realitzat tot  el contingut de la totalitat  de l'objecte del contracte.

Palma, 29 d'abril del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 708/01, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a concerts de música
subvencionats o finançats per l'Ibatur. (BOPIB núm. 82 de 23
de febrer del 2001).

L'Ibatur no disposa d'una relació específica que reculli
aquest tipus d'actuacions.

Palma, 30 d'abril del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1246/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat José Maria González i Ortea, relativa a preus
establerts per a la utilització de l'Escola d'Hoteleria. (BOPIB
núm. 85 de 16 de març del 2001).

Els preus per al curs 2000-2001 són:

- Aula Magna. Jornada completa, 100.000; mitja jornada, 50.000.
- Auditori. Jornada completa, 100.000; mitja jornada, 50.000.
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- Cuina M. T. Esteva. Jornada completa, 100.000; mitja jornada,
50.000.
- Aula d'informàtica. Jornada completa, 75.000; mitja jornada,
37.500.
- Hall. Jornada completa, 50.000; mitja jornada, 25.000.
- Aula de graus. Jornada completa, 40.000; mitja jornada, 20.000.
- Aules. Jornada completa, 25.000; mitja jornada, 12.500.

16% d'IVA no inclòs.
Descompte del 50% per al Govern de les Illes Balears i per

a la UIB.

Palma, 18 de maig del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1355/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a
funcionaris interins que ocupaven llocs de treball vacants.
(BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

El nombre de funcionaris interins era de 711.

Marratxí, 25 de maig del 2001.
El conseller d'Interior:
Josep Maria Costa i Serra.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1412/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Capó i Abrines, relativa a
habitatges de protecció oficial prevists en el Pla d'habitatge.
(BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Adjunta es remet la relació dels habitatges prevists en el Pla
d'habitatge per a l'exercici de l'any 2001, segons conveni
subscrit el 10 de novembre del 1998.

Palma, 17 d'abril del 2001.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 1413/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Capó i Abrines, relativa a mesures
del Pla d'habitatge per afavorir l'adquisició d'habitatges als
joves immigrants. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Les mesures i actuacions incloses en el Pla Jove relatives a
l'habitatge són:

1.- Facilitar l'accés dels joves a l'habitat ge de lloguer com a
sistema preferent d'accés a l'habitatge.

- Accions concretes d'informació mitjançant l'elaboració de
publicacions, plana web a Internet.

- Habitatges de lloguer social per part de les diferents
administracions públiques, amb una major implicació de les
administracions locals com a ens més propers als ciutadans.

- Establiment d'un sistema d'ajuts econòmics per a l'accés a
l'habitatge en règim de lloguer prioritzant sempre les rendes més
baixes (Decret 4/2000, de 14 de gener)

- Construcció de foyers (pas intermedi entre residències i
pisos de lloguer). Cada habitatge està plenament equipat però
hi ha serveis i espais comuns.

2.- Facilitar l'accés dels joves a l'adquisició i rehabilitació del
primer habitatge, i promocionar la compra i rehabilitació
d'habitatges, sobretot pel que fa als que es troben construïts
(habitatges de segona mà).

- Informació i assessorament del procés d'adquisició i
finançament.

- Subvencions per les despeses de formalització dels
préstecs hipotecaris, fins a un màxim del 15% del cost.

3.- Dur a terme mesures d'acció positiva per facilitar la
integració social dels colAlectius de joves més desfavorits dins
la nostra societat.

- Reserva d'una part  de les promocions socials per a aquests
colAlectius.

- Subvencions per a l'adequació dels habitatges a les
necessitats dels joves discapacitats, en el cas de compra i de
lloguer, sempre que es compti amb el permís del propietari
(Decret 76/2000, de 5 de maig).

Palma, 17 d'abril del 2001.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 1414/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margalida Capó i Abrines, relativa a
percentatge d'habitatges en règim de lloguer. (BOPIB núm. 86
de 23 de març del 2001).

Dins el programa d'actuacions de l'Ibavi per als anys 2000-
2003, està previst iniciar la construcció de 2.000 habitatges de
protecció oficial, dels quals un 20%, almenys, serà de lloguer.

El règim de tinença dels habitatges que promociona l'Ibavi
es determina pel consell d'administració del mateix institut a
proposta de l'ajuntament on s'ubica la promoció, en funció de
les necessitats d'aquell municipi; per tant, aquest percentatge
final dependrà de les peticions dels mateixos ajuntaments.

Tenint en compte que una part  d'aquests habitatges
programats està encara en fase de planejament i no s'ha decidit
encara el règim de tinença, és possible que aquest percentatge
s'incrementi. La voluntat del Govern de les Illes Balears és que
el percentatge d'habitatges de protecció oficial promocionat per
l'Ibavi arribi fins al 50% del total.

Palma, 17 d'abril del 2001.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1417/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol tipus
d'activitats esportives. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Totes les dades que el Sr. Diputat  solAlicita, la relació
d'ajudes de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol
tipus d'activitats esportives, les té al seu abast a l'Ibatur, la qual
cosa us comunic per al vostre coneixement i als efectes adients.

Palma, 6 d'abril del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 1418/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol tipus
d'activitats relacionades amb el patrimoni històric. (BOPIB
núm. 86 de 23 de març del 2001).

Totes les dades que el Sr. Diputat  solAlicita, la relació
d'ajudes de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol
tipus d'activitat relacionada amb el patrimoni històric, les té al
seu abast a l'Ibatur, la qual cosa us comunic per al vostre
coneixement i als efectes adients.

Palma, 6 d'abril del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 1419/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol tipus
d'activitats de promoció i foment de la cultura. (BOPIB núm.
86 de 23 de març del 2001).

Totes les dades que el Sr. Diputat solAlicita, la relació
d'ajudes de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol
tipus d'activitats de promoció i foment de la cultura, les té al
seu abast a l'Ibatur, la qual cosa us comunic per al vostre
coneixement i als efectes adients.

Palma, 6 d'abril del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 1420/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes de
l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol tipus
d'activitats de promoció i foment de les arts escèniques i
musicals. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Totes les dades que el Sr. Diputat solAlicita, la relació
d'ajudes de l'Ibatur durant l'any 2000 en relació a qualsevol
tipus d'activitats de promoció i foment de les arts escèniques i
musicals, les té al seu abast a l'Ibatur, la qual cosa us comunic
per al vostre coneixement i als efectes adients.

Palma, 6 d'abril del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 1421/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ajudes
econòmiques de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge
i Transports, en relació amb restauració, consolidació o
revalorització del patrimoni històric. (BOPIB núm. 86 de 23 de
març del 2001).

Adjunt es remet el llistat d'ajudes per a la rehabilitació del
patrimoni arquitectònic.

Palma, 10 d'abril del 2001.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 1423/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
normalització lingüística de l'any 2000 per a activitats de
difusió i promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Partida pressupostària 13301 455201 48000.

Subvencions a entitats sense ànim de lucre:

a) Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 19 de gener
del 2000, BOIB núm. 17, de 8/2/00, mitjançant el qual es
convoquen subvencions per donar suport  al programa de
normalització lingüística del 2000:

- Exp. núm. 2. Jaume Pons Comas, 170.000 ptes. Binissalem.
- Exp. núm. 4. A. Empresarial de Restauració de Mallorca,
430.000 ptes. Palma.
- Exp. núm. 6. Societat de caçadors Búger, 156.600 ptes. Búger.
- Exp. núm. 9. AMPA C.P. Sant Bartomeu, 100.000 ptes. Alaró.
- Exp. núm. 10. Grup d'esplai de Porreres, 250.000 ptes. Porreres.
- Exp. núm. 13. Grup Blanquerna, 500.000 ptes. Palma.
- Exp. núm. 15. Grups d'esplai de Mallorca, 1.000.000 ptes.
Palma.
- Exp. núm. 17. UGT, 500.000 ptes. Palma.
- Exp. núm. 18. ColAlegi O. Agents propietat  immobiliària,
325.000 ptes. Palma.
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- Exp. núm. 19. Associació balear centres de formació, 420.000
ptes. Palma.
- Exp. núm. 22. Fundació Cultura per al poble, 150.000 ptes.
Palma.
- Exp. núm. 24. Associació Artífex Cultural, 350.000 ptes.
Felanitx.
- Exp. núm. 26. ColAlegi Sant Vicenç de Paül, 75.000 ptes.
Manacor.
- Exp. núm. 28. Gabriel Vicens i Mir, 400.000 ptes. Llubí.
- Exp. núm. 37. Assoc. Pitiüsa per a la renovació pedagògica,
500.000 ptes. Eivissa.
- Exp. núm. 38. AMPA C.P. es Vedrà, 200.000 ptes. Eivissa.
- Exp. núm. 40. Ricard Pla Boada, 600.000 ptes. Es Castell.
- Exp. núm. 42. Assoc. Cultural Menorquina d'Espectacles,
600.000 ptes. Maó.
- Exp. núm. 44. APA C.P. Xaloc, 500.000 ptes. Calvià.
- Exp. núm. 45. ANPE Illes Balears, 500.000 ptes. Palma.
- Exp. núm. 46. BEI, 750.000 ptes. Palma.
- Exp. núm. 48. STEI, 425.000 ptes. Palma.
- Exp. núm. 54. Assoc. Ateneu Alcari, 300.000 ptes. Palma.
- Exp. núm. 55. ColAlegi Salesià Sant Francesc de Sales, 100.000
ptes. Ciutadella.
- Exp. núm. 56. Assoc. veïnats Camp Rodó, 500.000 ptes. Palma.

b) Decret 78/1989, de 31 de juliol, regulador de les subvencions
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports:

- Cercle artístic de Ciutadella, 150.000 ptes. Ciutadella.
- Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes
Balears, 1.000.000 ptes. Palma.
- Unió General de Treballadors-Illes Balears, 1.000.000 ptes.
Palma.
- Agrupació de venedors del mercat Pere Garau, 435.029 ptes.
Palma.
- Joves de Mallorca per la Llengua, 500.000 ptes. Palma.

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

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 1424/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
normalització lingüística de l'any 2000 per a activitats de
difusió i promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

Subvencions a entitats amb ànim de lucre:

a) Decret 78/1989, de 31 de juliol, regulador de les subvencions
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports:

- L'Hiperbòlic Edicions, 800.000 ptes.

b) Ordre del conseller de Presidència de 12 de juliol del 2000:

- Canal 37 SA, Televisió de Palma, 10.270.000 ptes.
- Televisió d'Eivissa i Formentera SA, 3.060.345 ptes.
- Corporació Menorquina de Cable SA, 1.845.906 ptes.
- Galatzó Films SA, 4.922.966 ptes.

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

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 1425/01, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
aportació per part del Govern de les Illes Balears durant
l'any 2000 als serveis educatius de Menorca S.A.L. (BOPIB
núm. 86 de 23 de març del 2001).

La Conselleria d'Educació i Cultura i el Consell Insular de
Menorca tenen establert un conveni de cooperació en matèria
d'educació de persones adultes a través del qual s'atenen tots
els municipis de l'illa. Per això, el consell, a la vegada, també en
té signat un amb tots els municipis.

Aquesta conselleria durant l'any 2000 va aportar el
professorat i les despeses de funcionament del centre
d'educació de persones adultes Joan Mir i Mir de Maó, i del de
Ciutadella, amb un import de 64.926.615 ptes., i al Consell
Insular de Menorca, per conveni, la quantitat econòmica de
3.500.000 ptes.

Amb els diners que el Consell Insular de Menorca  rep  a
través dels diferents convenis (el de la Conselleria d'Educació
i el dels ajuntaments), més amb l'aportació que hi fa el mateix
consell insular, contracta l'empresa Serveis Educatius de
Menorca, SAL, la qual fa una brillant labor, en colAlaboració
amb els dos centres de la conselleria, que permet fer arribar
l'educació de persones adultes a tots els municipis de Menorca.

Per tant, el Govern no va fer durant l'any 2000 cap aportació
a Serveis Educatius de Menorca, SAL. El que va fer és signar
un conveni amb el Consell Insular de Menorca, per un import
de 3.500.000 ptes., que és l'entitat que contracta l'esmentada
empresa. Aquesta quantitat correspon a la partida
pressupostària 13101.422101.46100 dels pressupostos generals
de la comunitat autònoma del 2000.

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

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 1442/01, presentada per l 'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
subvencions concedides per la promoció, creació i difusió del
teatre. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

La Conselleria de Turisme no ha concedit cap tipus d'ajuda
o subvenció per a la promoció, creació i difusió del teatre des
del setembre del 1999 fins ara.

Palma, 18 de maig del 2001.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
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Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 1475/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a cost de l'estudi
relatiu a sòl vacant. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

L'estudi relatiu al sòl vacant de les Illes Balears és el resultat
específic de l'explotació de la base de dades territorials i
urbanístiques creada en desenvolupament de dos convenis
protocol entre la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports i la Universitat de les Illes Balears.

Les quantitats abonades a la UIB en concepte de la
realització dels treballs que es descriuen a cada un dels
convenis són:

- Primer conveni protocol, 13.920.000 ptes.
- Segon conveni protocol, 5.075.000 ptes.

Palma, 11 d'abril del 2001.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 1476/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a fórmula
utilitzada per a l'adjudicació de l'estudi sobre sòl vacant a la
UIB. (BOPIB núm. 86 de 23 de març del 2001).

El passat  mes de novembre, la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports i la Universitat de les Illes
Balears signaren un conveni protocol específic de colAlaboració
per a la construcció d'una base de dades territorial urbanística
per a la futura modificació de les Directrius d'Ordenació
Territorial.

A l'annex d'aquest conveni protocol figura com a objectiu
específic la creació d'una base de dades de sòl vacant de les
Illes Balears construïda sobre un sistema d'informació
geogràfica amb informació de la seva distribució i quantificació.

Així mateix, l'esmentat annex preveia que per als municipis
de Menorca es fes servir com a font d'informació la base de
dades urbanístiques del consell insular. Malgrat tot, durant la
realització dels treballs es feu palesa la necessitat d'actualitzar
i homogeneïtzar aquests dades, seguint la mateixa metodologia
que amb la de les altres illes. Per aquesta raó, i recollint l'interès
mostrat pel propi Consell Insular de Menorca, es considerà
oportuna la signatura d'un segon conveni protocol de
colAlaboració per a la construcció d'una base de dades territorial
urbanística de Menorca per a la futura modificació de les
Directrius d'Ordenació Territorial, amb el mateix objectiu
específic que l'anterior.

Aquests protocols s'emmarquen en el conveni marc de
colAlaboració entre el Govern i la UIB de 12 de juliol del 2000,
que preveu el desenvolupament de la colAlaboració mitjançant
la realització de protocols específics.

Els convenis de colAlaboració entre institucions estan fora
de l'àmbit d'aplicació de la legislació en matèria de contractació,
a l'empara del que s'estableix a l'article 3.1.c del RDL 2/2000 (text

refós de la Llei de contractes). Per aquesta raó no és aplicable
el terme "adjudicació" per referir-se a la realització, mitjançant
un conveni de colAlaboració entre institucions, d'uns
determinats treballs.

Palma, 11 d'abril del 2001.
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 1683/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a obres
de reforma d'"Es Fusteret". (BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del
2001).

Reforma del centre socioeducatiu "Es Fusteret".

Mobiliari.
InstalAlació elèctrica.
Cablejat Telecom.
Ordinadors.
Ferrer.
Fontaneria.
Climatització.
Alumini.
Obra.
Pintura.

Palma, 4 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 1684/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
la reforma del centre "Es Fusteret". (BOPIB núm. 88 de 6 d'abril
del 2001).

Secur Balear, 1.628.784
Mobiliari, 835.063
InstalAlació elèctrica, 839.136
Cablejat Telecom, 865.932
Ordinadors, 772.251
Ferrer, 464.000
Fontaneria, 870.000
Climatització, 1.750.000
Alumini, 1.478.556
Demolicions i enderrocs, 441.600
Fonaments, 20.000
Estructura, 281.000
Tancaments i divisòries, 386.200
Revestiments, 940.000
Paviments, 333.078
Tancaments i divisòries practicables, 130.200
Proteccions i senyalització, 303.500
Diversos (permisos, benefici industrial, IVA...), 1.346.986
Paret pati, 1.364.982
Pintura, 845.002
Total , 15.896.270.
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Palma, 9 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 1685/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
personal laboral cessat a la Direcció General de Menors.
(BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del 2001).

Pel que fa al personal laboral contractat que prestava els
seus serveis a la Direcció General de Menors i que no se li ha
prorrogat el contracte, hi ha un cas dins aquests sis darrers
mesos.

Palma, 2 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 1686/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
personal funcionari adscrit a la Direcció General de Menors.
(BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del 2001).

Dins el període comprès entre el 22/09/00 fins al 22/03/01
s'han produït dues adscripcions provisionals als serveis
centrals de la Conselleria de Benestar Social. Així mateix cal
ressaltar que no s'ha produït cap solAlicitud d'excedència.

Palma, 2 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 1687/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a baixes
a la Direcció General de Menors. (BOPIB núm. 88 de 6 d'abril
del 2001).

Dins el període comprès entre el 22/09/00 fins al 22/03/01 hi
ha hagut 12 treballadors que han estat en situació de baixa per
IT, 11 laborals i 1 funcionari.

Palma, 2 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 1688/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
convenis signats amb els ajuntaments en relació al programa
de detecció del conflicte de menors. (BOPIB núm. 88 de 6
d'abril del 2001).

Dins l'any 2000 s'han signat convenis en relació al programa
de detecció del conflicte de menors amb els ajuntaments de
Palma, Pollença, Son Servera, Calvià, Manacor, Maó i Eivissa.
Els anys anteriors no existia aquest programa.

Palma, 2 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 1689/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
empreses de seguretat contractades pel centre d'Es Pinaret.
(BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del 2001).

Des del dia 25/01/99 fins al 31/12/00 la gestió fou derivada
a Diagrama. A partir del 01/01/01 fins a hores d'ara la porta el
Grec, per la qual cosa nosaltres no hem seleccionat l'empresa de
seguretat.

Palma, 2 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 1692/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
personal laboral cessat a la Direcció General de Menors.
(BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del 2001).

Entre els anys 1996 i 1999 es firmaren convenis per a
l'execució de mesures de prestació de serveis en benefici de la
comunitat, d'acord amb el que establia la Llei 4/1992, de 5 de
juny, sobre reforma de la Llei reguladora de la competència i el
procediment dels jutjats de menors, amb els ajuntaments de:

Mallorca: Alaró, Alcúdia, Calvià, Campos, Esporles, Inca,
Lloseta, Llucmajor, Mancomunitat del Pla, M anacor, Palma,
Santa Margalida, Sa Pobla, Sencelles, Sóller, Son Servera.

Menorca: Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Es
Migjorn, Ferreries, Maó, Sant Lluís. Consell Insular de
Menorca.

Eivissa: Eivissa, Sant Antoni, Sant Josep, Santa Eulàlia.

Arran de la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora
de la responsabilitat penal dels menors, dins el període de l'any
2000 es van firmar convenis pel Programa de prevenció i
abordatge de les situacions de conflicte juvenil amb els
ajuntaments de Calvià, Eivissa, Manacor, Maó, Palma, Pollença
i Son Servera.

Palma, 17 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 1704/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a obres
en Es Pinaret. (BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del 2001).

Obra, 3.465.230
Mobiliari i electrodomèstics, 3.319.905
Columnes elèctriques, 1.787.144
Portes i finestres, 3.597.800
Pintura, 1.436.136
Mobiliari i gimnàs, 621.180
Mobles de cuina, 659.724
Polidor, 900.000
Total , 15.796.319

Palma, 4 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 1705/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a centres
de dia de la Conselleria de Benestar Social per a la reforma
de menors. (BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del 2001).

La Direcció General de Menors disposa de dos centres de
dia: un concertat amb la Fundació Deixalles i l'altre amb la
Conselleria d'Educació i Cultura.

Palma, 3 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 1706/01, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
personal contractat per aplicar mesures de reforma a menors
infractors penals. (BOPIB núm. 88 de 6 d'abril del 2001).

Pel que fa al personal contractat per aplicar mesures de
reforma a menors infractors penals a les illes d'Eivissa i
Menorca, cal dir que s'ha contractat un educador més a cada illa
per a les mesures en medi obert.

Palma, 3 de maig del 2001.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3078/01, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relatiu a solAlicitud que la Comissió
d'Ordenació Territorial adopti l'acord de recaptar la
presència de la Delegada del Govern a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de juliol del 2001, conformement amb l'establert a
l'article 43.3 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit
l'escrit de referència, com a solAlicitud de compareixença de
la Delegada del Govern a les Illes Balears, davant la
Comissió  d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la
seva actuació respecte de la vaga del transport discrecional
de les Illes Balears. Així mateix, acordà de trametre aquest
escrit a la presidenta de la comissió esmentada, perquè el
traslladi a la comissió i aquesta en resolgui sobre la
convocatòria, pel procediment ordinari.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juliol del 2001.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Relativa a adjudicació definitiva del subministrament i

instalAlació de l'equipament electrònic de xarxa i accessoris
per als sistemes informàtics del nou edifici del Parlament.

Parlament de les Illes Balears

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte
de subministrament.

- Entitat adjudicadora: Parlament de les Illes Balears. Núm.
expedient 9/2001.

- Objecte del contracte:
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l'objecte: subministrament i instalAlació de
l'equipament electrònic de xarxa i accessoris per als sistemes
informàtics del nou edifici del Parlament, carrer Palau Reial
8, de Palma.
Butlletí oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 92, de 4 de maig del 2001 i BOIB núm. 57, de 12
de maig del 2001.

- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.
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- Pressupost base de licitació:
Import total: 23.000.000 PTA, IVA inclòs.

- Adjudicació:
Data: 13 de juny del 2001.
Contractista: Scorpion Networking Solutions, SA.
Import: 22.431.304 PTA, IVA inclòs.

Palma, a 4 de juliol del 2001.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cànaves.

Ordre de Publicació

B)
Relativa a adjudicació definitiva del subministrament i

instalAlació a la Sala de Plens d'un sistema modular digital
(primera fase).

Parlament de les Illes Balears

S'anuncia la següent adjudicació definitiva d'un contracte
de subministrament.

- Entitat adjudicadora: Parlament de les Illes Balears. Núm.
expedient 5/2001.

- Objecte del contracte:
Tipus de contracte: subministrament.
Descripció de l'objecte: subministrament i instalAlació a la
Sala de Plens de l'edifici seu de la cambra, d'un sistema
modular digital de debat, control, votació electrònica,
gravació i catalogació. Primera fase.
Butlletí oficial i data de publicació de l'anunci de licitació:
BOPIB núm. 85, de 16 de març del 2001 i BOIB núm. 35, de
22 de març del 2001.

- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

- Pressupost base de licitació:
Import total: 30.740.000 PTA, IVA inclòs.

- Adjudicació:
Data: 23 de maig del 2001.
Contractista: Spica, SL.
Import: 29.800.000 PTA, IVA inclòs.

Palma, a 4 de juliol del 2001.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cànaves.

Ordre de Publicació

C)
Relativa a nomenament de Cap de Secció de Tresoreria

del Cos Tècnic de Gestió del Parlament de les Illes Balears
(grup B, nivell 24), amb caràcter de funcionari interí.

Resolució de Presidència

Atès que la Mesa de la cambra, en sessió de dia 16 de maig
del 2001, aprovà la convocatòria de proves selectives per cobrir
la plaça de Cap de Secció de Tresoreria del Parlament de les
Illes Balears del Cos Tècnic de Gestió (grup B i nivell de
complement de destí 24), mitjançant oposició, en torn lliure,
amb caràcter de funcionari interí.

Atès que les bases d'aquesta convocatòria es publicaren al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 94, de
18 de maig del 2001.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

Atès l'escrit RGS núm. 6402/01, de dia 11 de juliol del 2001,
de Recursos Humans, pel qual es comunica que el Sr. Jaime
Cerdá i Bibiloni ha superat les proves selectives.

Atès que aquest manifesta que reuneix les condicions
requerides a la base setena de la convocatòria.

Atès que per part  de la Presidència i la Mesa de la cambra,
en sessió de dia 11 de juliol del 2001, s'aprovà la resolució
provisional on consta la qualificació final de l'aspirant Sr. Jaime
Cerdá i Bibiloni, com a Cap de Secció de Tresoreria del Cos
Tècnic de Gestió del Parlament de les Illes Balears.

Atès que dia 9 de juliol del 2001 es publicà la llista
provisional amb les qualificacions finals obtingudes i que
durant el període reglamentari no s'han produït reclamacions.

En conseqüència, i en ús de les facultats previstes als
articles 4 i 15 de l'Estatut del Personal al servei del Parlament de
les Illes Balears,

RESOLC:

1. Nomenar Cap de Secció de Tresoreria del Cos Tècnic de
Gestió del Parlament de les Illes Balears (grup B, nivell 24), amb
caràcter de funcionari interí, el Sr. Jaime Cerdá i Bibiloni, amb
DNI núm. 43.081.603.

2. Adscriure'l a la Secció de Tresoreria de l'Àrea d'Assumptes
Econòmics, amb efectes econòmics i administratius des de la
data fixada a l'acte de presa de possessió de la plaça.

3. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

4. Que contra aquesta resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant aquesta presidència, en el
termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la data de la
resolució, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciosoadministratiu davant el Jutjat
Contenciosoadministratiu de Palma, d'acord amb el que
disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosoadministrativa, en el
termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució.
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5. Que s'informarà a la propera reunió de la Mesa d'aquest
nomenament.

6. Que aquest nomenament quedarà anulAlat i sense efectes si
no es presenta la documentació requerida en el termini de vint
dies naturals a comptar des del dia 13 de juliol del 2001.

A la seu del Parlament, a 13 de juliol del 2001.
El President del Parlament de les Illes Balears:
Maximilià Morales i Gómez.
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