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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE 
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 19 d'octubre del
1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2766/99, relativa a creació d'una biblioteca pública a Eivissa,
i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a

establir contacte amb el Govern de l'Estat per tal que habiliti una
partida de 800 milions de pessetes del període pressupostari 2000-
2003 amb una distribució equitativa al llarg dels 4 anys. D'aquesta
manera, es resoldria el dèficit de biblioteques públiques de
titularitat estatal a les illes d'Eivissa i Formentera que existia l'any
1983 quan l'Estat va transferir aquestes competències."

Seu del Parlament, 20 d'octubre del 1999.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
El secretari:
Joan Buades i Beltrán.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 19 d'octubre del
1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2863/99, relativa a nominació de Juan Carrero Saralegui al
premi Nobel de la Pau, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 
"1. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la

proposta de nominació de Juan Carrero Saralegui per al Premi
Nobel de la Pau de l'any 2000.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adherir-se a la proposta de nominació de Juan Carrero Saralegui
per al Premi Nobel de la Pau de l'any 2000."

Seu del Parlament, 20 d'octubre del 1999.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
El secretari:
Joan Buades i Beltrán.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Interpel•lació RGE núm. 2710/99,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport interinsular.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat José María
González i Ortea.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Maria Antònia
Vadell i Ferrer  del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sra. Joana
Maria Barceló i Martí del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. González
i Ortea i Ferrer i Orfila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de novembre de 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2767/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció dels llocs d'amarrament nàutic als ports
de Ciutadella i Fornells (BOPIB 13 d'1 d'octubre del 1999).

Fou contestada a 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 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2777/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a palau de congressos i exposicions (BOPIB 13 d'1
d'octubre del 1999).

Fou contestada a 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 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2778/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comissió delegada per a assumptes turístics
(BOPIB 13 d'1 d'octubre del 1999).

Fou contestada a 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 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2906/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan A. Ramonell i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures a adoptar davant el
problema dels "rent a car" pirates (BOPIB 14 de 8 d'octubre del
1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2910/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adscripció del professorat a l'ensenyament
secundari per impartir l'idioma alemany (BOPIB 14 de 8 d'octubre
del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2911/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transferència de les competències
d'Educació al Consell Insular de Menorca (BOPIB 14 de 8
d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3073/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aportació econòmica del Govern balear a la
construcció del centre juvenil d'Eivissa (BOPIB 15 de 15 d'octubre
del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2903/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a donació de 3.500 milions de pessetes del Govern
balear al Consell Insular de Mallorca (BOPIB 14 de 8 d'octubre del
1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2909/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció d'amarraments nàutics dels ports de
Ciutadella i Fornells en relació amb la millora del turisme de qualitat
i la desestacionalització de la temporada turística a Menorca (BOPIB
14 de 8 d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3122/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a projectes d'ampliació i millora del transport públic
terrestre a les Pitiüses (BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2914/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres de la via de circumval•lació nord d'Inca
(BOPIB 14 de 8 d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3074/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a moratòria de camps de golf a les Pitiüses
(BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a 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 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3075/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris d'ubicació del recinte firal (BOPIB 15
de 15 d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2904/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conselleries afectades pel suplement
de finançament al Consell Insular de Mallorca (BOPIB 14 de 8
d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3067/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a caràcter de la visita del president del Govern de
les Illes Balears a Catalunya (BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

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

19 d'octubre del 1999, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2762/99 del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un
punt d'encontre. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 19 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2784/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
conveni amb l'Ajuntament de Calvià.  (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre
de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2782/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reformes al cànon de sanejament d'aiogües (BOPIB núm. 13 d'1
d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2785/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la política
impositiva del Govern de les Illes Balears en el Parc Bit. (BOPIB
núm. 13 d'1 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 2880/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
quantitat que ha d'aportar el sector turístic al fons per substituir
l'impost turístic. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3111/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació d'un
impost que gravi l'activitat turística. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre
de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

F) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3112/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'aplicació de l'ecotaxa. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3113/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la finalitat de
l'ecotaxa. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3114/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
distribució dels fons provinents de l'ecotaxa. (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3115/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la fixació de la
figura tributària que gravarà l'impost turístic. (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3116/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
privades al Fons per a inversions mediambientals. (BOPIB núm. 15
de 15 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3006/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions envers
el col•lectiu d'immigrants. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3007/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa al centre de dia
Joan Crespí. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

M) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3008/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
garantia d'assistència de discapacitats psíquics i físics de l'Unac i
coordinador de minusvàlids. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de
1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3009/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
finançament dels serveis per la dinamització de la federació de
majors de les Illes Balears. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de
1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

O) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3010/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
ubicació de la Conselleria de Benestar Social. (BOPIB núm. 15 de
15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera sense
cartera, Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3011/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantir la
mateixa prestació social a tots els ciutadans. (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3087/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la prestació de
serveis que no tenen valor públic i que no responen a criteris
d'eficàcia. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense cartera,
Fernanda Caro i Blanco.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

R) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 2879/99, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al coneixement del català dels funcionaris. (BOPIB núm. 14
de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

S) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2881/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa als criteris del concurs-oposició convocat pel
Consell Insular de Mallorca. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre de
1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

T) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 d'octubre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2882/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la recol•locació dels interins cessats per
l'anomenat "efecte dominó". (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre de
1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
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 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 2883/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programes o ajudes per a
una producció integrada dins el sector agrari. (BOPIB núm. 14 de
8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
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 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
2884/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la previsió pressupostària per a
l'any 2000 en relació amb la millora de camins rurals. (BOPIB núm.
14 de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

X) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
2886/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes al sector pesquer. (BOPIB
núm. 14 de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Y) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
2887/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comptabilitat de les activitats
agràries tradicionals amb activitats complementàries. (BOPIB núm.
14 de 8 d'octubre de 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ajornament de la pregunta RGE núm. 3104/99.

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 27 d'octubre del
1999, restà ajornada, a petició del Govern, la pregunta de
referència, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del grup Parlamentari Popular, relativa al
traspàs del poliesportiu Príncipes de España al Consell Insular de
Mallorca, publicada al BOPIB núm. 15, de 15 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de novembre del 1999, d'acord amb els articles 125 i
següents del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la
Proposició de Llei RGE núm. 3631/99, del Consell Insular de
Menorca, reguladora del Camí de Cavalls de Menorca.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA 

DEL CAMÍ DE CAVALLS DE MENORCA

Exposició de motius

La present llei estableix el règim jurídic del Camí de
Cavalls de Menorca com a servitud pública de pas imposada sobre
determinades finques privades i zones de domini públic per causes
d'utilitat pública (militars, civils o mixtes).

Són moltes les raons que aconsellen dictar aquesta llei.
La primera d'elles és l'exercici de les competències exclusives de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes en l'article
10 de l'Estatut d'Autonomia, d'ordenació del territori, litoral inclòs
(art. 10.3), camins (art. 10.5), vies pecuàries (art. 10.9), patrimoni
monumental, cultural, històric i paisatgístic d'interès per a la
Comunitat Autònoma (art. 10.21), conservació, modificació i
desenvolupament dels drets civils especials de la Comunitat
Autònoma (art. 10.23).

Una segona raó és la necessària recuperació del lliure
accés reconegut com a conseqüència de la servitud pública de trànsit
adquirida per prescripció immemorial, per causes d'utilitat pública
i interès general.

Altres motius que avalen aquesta iniciativa serien els
valors històrics, patrimonials, paisatgístics, d'interès cultural,
d'utilitat social, etcètera, del Camí de Cavalls, que va reconèixer, en
el seu moment, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i també la salvaguarda dels drets i interessos legítims dels
ciutadans i propietaris, que fan indispensable l'actuació de
l'administració.

Títol preliminar. - Disposicions generals

Article 1.- Objectiu i definició

1.- És objecte de la present llei l'establiment de la
normativa bàsica aplicable al Camí de Cavalls de Menorca.

2.- Entenem per Camí de Cavalls una servitud pública de
pas imposada sobre determinades finques privades per causes
d'utilitat pública, adquirida per prescripció immemorial, que voreja
la costa de l'illa de Menorca.

3.- El Camí de Cavalls podrà també ser destinat a altres
usos compatibles i complementaris, d'acord amb la seva naturalesa
i finalitats, donant prioritat al pas de vianants i altres usos rurals i
d'esbarjo, inspirant-se en el desenvolupament sostenible, la Llei
d'espais naturals i el respecte al medi ambient, el paisatge i el
patrimoni cultural i natural.

Article 2.- Naturalesa jurídica del Camí de Cavalls

El Camí de Cavalls està sotmès a la servitud pública de
trànsit, i en conseqüència és lliure, públic, d'accés i utilització
gratuïts en els termes que assenyala aquesta llei i el seu
desplegament normatiu.

Article 3.- Finalitats

1.- L'actuació del Consell Insular de Menorca, en
col•laboració amb els ajuntaments de l'illa, sobre el Camí de Cavalls
perseguirà les següents finalitats:

a) Regular l'ús del Camí de Cavalls d'acord amb la
normativa bàsica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Exercir les potestats administratives en defensa de la
integritat del Camí de Cavalls.

c) Garantir la servitud de trànsit públic, lliure i gratuït.

d) Assegurar l'adequada conservació del Camí de Cavalls
mitjançant l'adopció de les mesures de protecció i conservació
necessàries.

2.- Amb la finalitat de cooperar amb el Consell Insular i
els ajuntaments de l'illa de Menorca a assegurar la integritat i
adequada conservació del trànsit públic del Camí de Cavalls, la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i la
Conselleria de Medi Ambient, instrumentaran ajuts econòmics i
assistència tècnica per la realització de totes aquelles accions que
afavoreixin la consecució d'aquesta finalitat.
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Títol I.- De l'ordenació, classificació i administració del Camí de
Cavalls

Capítol I.- Actuació i potestats administratives sobre
el Camí de Cavalls

Article 4.- Conservació i defensa del Camí de Cavalls

Correspon al Consell de Menorca:

a) El dret i el deure d'investigar la situació dels terrenys
que se suposa formen part del Camí de Cavalls.

b) La classificació.

c) La delimitació.

d) Fitar els límits.

e) Qualsevol altre relacionat amb el Camí de Cavalls.

Article 5.- Restabliment

El restabliment del Camí de Cavalls correspon al Consell
Insular de Menorca. Aquesta actuació duu implícita el
reconeixement de la servitud de trànsit públic.

Article 6.- Classificació

La classificació és l'acte administratiu de caràcter
declaratiu en virtut del qual es determina l'existència, l'amplada,
el traçat i altres característiques físiques generals de cadascun dels
trams del Camí de Cavalls.

Article 7.- La delimitació

1.- La delimitació és l'acte administratiu pel qual es
defineixen els límits del Camí de Cavalls de conformitat amb el
que s'ha establert a l'acte de classificació.

2.- L'expedient de delimitació inclourà necessàriament
la relació d'ocupacions, instruccions i confrontacions.

3.- La delimitació aprovada declararà la servitud pública
de trànsit.

4.- La resolució d'aprovació de la delimitació serà títol
suficient per rectificar, en la forma i les condicions que es
determinin reglamentàriament, les situacions jurídiques registrals
contradictòries amb la delimitació.

5.- En el procediment es donarà audiència als
ajuntaments corresponents, als propietaris, a les organitzacions o
als col•lectius interessats que tengui per finalitat la defensa de la
natura.

Article 8.- Fitar els límits

És el procediment administratiu en virtut del qual una
vegada aprovada la delimitació, es determinen els límits del Camí
de Cavalls i se senyalitza amb caràcter permanent sobre el terreny.

Capítol II.- Modificacions del traçat

Article 9.- Modificació del traçat

1.- Per raons d'interès públic i, excepcionalment i de
forma motivada, per interès particular, amb desafectació prèvia, es
podrà variar o desviar el traçat del Camí de Cavalls sempre que
s'asseguri el manteniment de la integritat superficial i la idoneïtat
dels itineraris i dels traçats.

2.- La modificació del traçat se sotmetrà a consulta prèvia
de les corporacions locals, les organitzacions i els col•lectius que
tenguin per finalitat la defensa del medi ambient. La modificació del
traçat se sotmetrà a informació pública per espai d'un mes.

Capítol III.- Usos

Article 10.-

1.- Són usos prioritaris les comunicacions rurals, la
pràctica del senderisme, la cavalcada i les altres formes de
desplaçament esportiu sobre vehicles no motoritzats.

2.- Reglamentàriament es regularan les condicions
d'aquests usos, i també de tots aquells altres no prohibits que
resultin compatibles amb la preservació, conservació i integritat del
camp.

Article 11.-

Queda prohibida la utilització de qualsevol tipus de
vehicle motoritzat.

Capítol IV.- De les infraccions i sancions

Article 12.- Disposicions generals

1.- Les accions i omissions que infringeixin el que s'ha
previst en la present llei generaran responsabilitat de naturalesa
administrativa, sens perjudici de l'exigible en via penal, civil o
d'altre ordre en què puguin incórrer els responsables.

2.- Quan no sigui possible determinar el grau de
participació de les diferents persones que haguessin intervingut en
la realització de la infracció, la responsabilitat serà solidària.

3.- En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos
fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits.

Article 13.- Reparació de danys

1.- Sens perjudici de les sancions penals o administratives
que en cada cas escaiguin, l'infractor haurà de reparar el dany
causat. La reparació tindrà com objectiu aconseguir en la mesura del
que sigui possible, la restauració del camí a l'estat previ al fet de
produir-se l'agressió.

En el cas que no es pugui restaurar el dany en el mateix
lloc haurà de recuperar-se en un altre espai on compleixi la finalitat
del Camí de Cavalls.

2.- Així mateix, l'administració del Consell Insular de
Menorca podrà subsidiàriament procedir a la reparació per compte
de l'infractor i a costa d'aquest. En tot cas l'infractor haurà de pagar
tots els danys i perjudicis ocasionats en el termini que, en cada cas,
es fixi en la resolució corresponent.
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Article 14.- Qualificació de les infraccions

1.- Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus
i lleus.

2.- Són infraccions molt greus:

a) L'alteració en les fites o indicadors de qualsevol
classe, destinats a l'assenyalament dels límits del Camí de Cavalls.

b) L'edificació o execució no autoritzada de qualsevol
tipus d'obres en el terreny del Camí de Cavalls.

c) La instal•lació d'obstacles sense autorització o la
realització de qualsevol tipus d'actes que impedeixi totalment el
trànsit i l'ús del Camí de Cavalls.

d) Les accions o omissions que causin danys o
deteriorament al Camí de Cavalls o n'impedeixin l'ús o l'ocupació.

3.- Són infraccions greus:

a) La realització d'abocaments en l'àmbit delimitat del
Camí de Cavalls.

b) La tala no autoritzada d'arbres.

c) La realització d'obres o instal•lacions no autoritzades
de naturalesa provisional.

d) L'obstrucció de l'exercici de les funcions de policia,
inspecció o vigilància  previstes a la present llei.

4.- Són infraccions lleus:

a) Les accions o omissions que causin danys o
deterioraments al Camí de Cavalls, sense impedir-ne l'ús.

b) L'incompliment total o parcial de les prohibicions
establertes a la present Llei i l'omissió de les actuacions que fossin
obligatòries conforme a la Llei.

Article 15.- Sancions

1.- Les infraccions tipificades a l'article 15 seran
sancionades amb les següents multes:

a) Infraccions molt greus, multa de 5.000.001 a
25.000.000 pessetes.

b) Infraccions greus, de 100.001 a 5.000.000 pessetes.

c) Infraccions lleus, de 10.000 a 100.000 pessetes.

2.- Les sancions s'imposaran atenent la seva repercussió
o la seva transcendència pel que respecta a la seguretat de les
persones i els béns, així com a l'impacte ambiental i a les
circumstàncies del responsable, el seu grau de culpa, reincidència,
participació, beneficis que hagués obtingut i resta de
circumstàncies previstes en l'article 131.3 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú,

3.- Les sancions imposades per infraccions molt greus,
una vegada fermes, seran publicades en la forma que es determini
reglamentàriament.

Article 16.- Responsabilitat penal

Quan la infracció pugui ser constitutiva de delicte o falta,
se'n donarà trasllat al Ministeri Fiscal i se suspendrà la tramitació
del procediment sancionador mentre l'autoritat judicial no hagi
dictat sentència ferma o resolució que posi final al procés.

La sanció penal exclourà la imposició de sanció
administrativa en els casos en què s'apreciï la identitat del subjecte
del fet i del fonament. Si no s'hagués estimat l'existència de delicte
o falta, l'òrgan competent continuarà, si escau, l'expedient
sancionador tenint en compte els fets declarats provats en la
resolució ferma de l'òrgan judicial competent.

Article 17.- Prescripció d'infraccions i sancions

1.- Les infraccions administratives contra el que disposa
la present llei prescriuran: en el termini màxim de cinc anys les més
greus; en el de tres anys les greus; i en el d'un any les lleus.

2.- Les sancions imposades per haver comès faltes molt
greus, prescriuran als tres anys, mentre que les imposades per faltes
greus o lleus ho faran als dos o a l'any respectivament.

El termini de prescripció de les infraccions començarà a
comptar des del dia en què s'hagi comès la infracció o des del dia en
què finalitzi l'acció.

Article 18.- Competència sancionadora

El Consell Insular de Menorca serà competent per instruir
i dictar resolució sobre els expedients sancionadors, així com per
adoptar les mesures cautelars o provisionals destinades a assegurar
l'eficàcia de la resolució final que pogués recaure.

Disposició addicional

Règim dels trams del Camí de Cavalls que travessin parcs
naturals o àrees naturals d'especial interès.

L'ús que es doni als trams del Camí de Cavalls que
travessin els terrenys ocupats per un parc natural o espais naturals
d'especial interès estarà determinat pel Pla d'ordenació dels recursos
naturals o els plans especials de protecció, que hauran d'assegurar
en qualsevol cas el manteniment de la integritat superficial dels
trams del Camí de Cavalls, la idoneïtat dels itineraris dels traçats i
del seu ús.

Disposicions finals

1.- Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, dictar les
disposicions que siguin necessàries per al desenvolupament de la
present llei.

2.- La present llei entrarà en vigor el dia següent a aquell
en què es publiqui en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Maó, 20 d'octubre del 1999.
La presidenta del Consell Insular de Menorca:
Joana M. Barceló i Martí.
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Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de novembre del 1999, d'acord amb els articles 125 i
següents del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la
Proposició de Llei RGE núm. 3665/99, del Grup Parlamentari
Popular, de creació del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DEL CONSELL
ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius.

L'article 9.2 de la Constitució espanyola assenyala com
un dels deures dels poders públics facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social,
concretant-se aquest mandat constitucional a l'article 131.2 per als
aspectes econòmics i socials.

En aquesta mateixa línia, l'article 9 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat en virtut de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, estableix que "las instituciones
de autogobierno, en cumplimiento de las finalidades que les son
propias, promoverán la libertad, la justicia y el progreso
socioeconómico entre todos los ciudadanos de las Islas Baleares,
como principios de la Constitución, así como la participación de
éstos en la vida política, cultural, económica y social".

L'article 10.16 del mateix text legal estableix com a
competència exclusiva de la Comunitat Autònoma en el marc de
la legislació bàsica de l'Estat i, en el seu cas, en els termes que la
mateixa estableixi, "el desarrollo legislativo y la ejecución en
materia de ordenación y planificación de la actividad económica de
la Comunidad en el ejercicio de las competencias asumidas en el
marco del Estatuto".

Finalment, l'article 11.10 atribueix a la Comunitat
Autònoma en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, en el seu
cas, en els termes que la mateixa estableixi, "el desenvolupament
legislatiu i l'execució en matèria d'ordenació i planificació de
l'activitat econòmica de la Comunitat en l'exercici de les
competències assumides en el marc de l'Estatut".

Per altra part, l'article 42 de la proposició de llei de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat pel
seu parlament en sessió del dia 24 de març del 1998, disposa que
el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l'òrgan
col•legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i
proposta en matèria econòmica i social, deixant la regulació de la
seva composició, la designació dels membres, l'organització i les
funcions a una llei posterior, complint-se amb això l'establert en
la norma institucional bàsica de la Comunitat.

És per això un deure dels poders públics facilitar
instruments i reforçar institucionalment les vies de comunicació i
participació dels ciutadans a través d'organitzacions i associacions
representatives d'interessos econòmics i socials.

Conscients d'això es crea, mitjançant la present llei, el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears com a marc estable
i permanent de comunicació i diàleg, tant dels agents econòmics i
socials entre si com d'aquests amb l'Administració autònoma, sense
oblidar la seva configuració com a òrgan de consens i reforç de la
participació d'aquests agents en la presa de decisions. Respon,
doncs, a la legítima aspiració dels agents econòmics i socials perquè
les seves opinions i plantejaments siguin tinguts en compte a l'hora
d'adoptar decisions que puguin afectar els interessos que els són
propis.

La llei atribueix al Consell Econòmic i Social una sèrie de
funcions que s'adeqüen a la finalitat i als objectius que amb la seva
creació es persegueix, dotant a aquest consell de personalitat
jurídica i organització pròpies i d'un règim de funcionament
diferenciat, tot això per garantir la imparcialitat d'aquest òrgan en
l'exercici de les seves funcions. Finalment, se'l dota de recursos
econòmics públics que asseguren en seu funcionament sense
perjudici de la necessària autonomia pressupostària.

En virtut d'això,

Títol I. Creació i naturalesa jurídica.

Article 1. Creació.

Es crea el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
(d'ara en endavant CES), que tindrà la naturalesa, la composició, les
funcions i l'organització que s'estableix en la present disposició.

El CES té la seva seu a la ciutat de Palma de Mallorca,
sense perjudici que pugui celebrar les seves sessions en qualsevol
altra localitat de les Illes Balears.

Article 2. Naturalesa jurídica.

1. El CES és un òrgan col•legiat de caràcter consultiu de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria
econòmica i social del Govern balear.

2. El CES es configura com un ens de dret públic, adscrit
a la Conselleria de Treball i Formació, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat, i disposa d'autonomia orgànica i funcional
per al compliment dels seus fins.

El CES es regirà per aquesta llei de creació i les normes
que la desenvolupen.

Títol II. Funcions del CES.

Article 3. Funcions.

Són funcions del CES de les Illes Balears:

1. Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, previ i no
vinculant sobre:

a) Avantprojectes de lleis que regulin matèries
econòmiques, socials i laborals que siguin competència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Emetre informe previ i no vinculant sobre el projecte
de la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

c) Avantprojectes de normes que afecten l'organització, les
competències o el funcionament del CES.

2. Qualsevol altre assumpte en què, per precepte exprés
d'una llei, s'hagi de consultar el CES.
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Article 4. Altres funcions.

Són també funcions del CES:

1. Exercir les funcions participatives en matèria de
diàleg social mitjançant la Comissió de Diàleg Social.

2. Emetre dictamen de caràcter facultatiu en els
assumptes que se sotmetin a consulta del mateix pel Consell de
Govern o els seus membres.

3. Elaborar estudis i informes per pròpia iniciativa o a
proposta del Consell de Govern sobre qüestions socials,
econòmiques i laborals d'interès per a la comunitat.

4. Formular totes aquelles propostes que estimi
convenients al Consell de Govern sobre les matèries assenyalades
a l'apartat anterior.

5. Elaborar i elevar anualment al Consell de Govern una
memòria on es reflecteixin les seves consideracions sobre la
situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat.

6. Regular el règim d'organització i funcionament intern
del CES.

7. Promoure estudis i, en general, totes aquelles
activitats que estimi convenients sobre aspectes socials i
econòmics amb l'ànim d'impulsar sectors productius i incrementar
l'ocupació.

8. Facilitar la presa de contacte i servir de via permanent
per al diàleg entre els interlocutors socials com a vies adequades
per a la consecució d'acords i solucions als problemes comuns.

9. Qualssevol altres que, desenvolupant els preceptes
anteriors, es determinen reglamentàriament per majoria dels 2/3
del Ple.

Article 5. Emissió de dictàmens.

1. El CES haurà d'emetre el seu dictamen en el termini
que es fixi per la disposició legal que així ho contempli, o bé pel
que es fixi en l'ordre de remissió de l'expediente o en la sol•licitud
de consulta.

En cap cas el termini serà inferior a un mes.
Transcorregut l'esmentat termini sense que el dictamen s'hagi
produït, aquest s'entendrà evacuat.

2. El CES, a través del seu president, podrà sol•licitar
informació complementària als òrgans i a les institucions de la
Comunitat sobre assumptes que amb caràcter preceptiu o
facultatiu se'l sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació
sigui necessària per a l'emissió del seu dictamen.

Títol III. Composició.

Capítol I. Dels membres del CES.

Article 6. Composició i designació dels membres.

1. El CES estarà integrat per 32 membres diferenciats
entre quatre grups, segons la seva representació, i un president.

a) El Grup I estarà constituït per 8 membres en
representació de les organitzacions empresarials.

b) El Grup II estarà constituït per 8 membres en
representació de les organitzacions sindicals.

c) El Grup III estarà constituït per 8 membres distribuïts
de la manera següent:

-Un representant del sector agrari.
-Un representant del sector pesquer.
-Un representant del sector de l'economia social.
-Un representant de les associacions de consumidors i

usuaris.
-Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
-Un representant de la Federació de Municipis.
-Dos experts, nomenats directament pel Govern, elegits

entre personalitats amb una especial preparació i de reconegut
prestigi dins l'àmbit social i econòmic.

d) El Grup IV estarà constituït per 8 membres nomenats
directament pel Govern.

2. Els membres del CES representants del Grup I seran
designats per les organitzacions empresarials amb suficient
representativitat a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

3. Els membres del CES representants del Grup II seran
designats per les organitzacions sindicals suficientment
representatives de la CAIB, en proporció a la seva representativitat
i d'acord amb el que disposen els articles 6.2 i 7.1 de la Llei
Orgànica 11/1995, de 2 d'agost, de llibertat sindical.

4. Els membres del CES del Grup III es designaran a
proposta de les entitats a les quals representen, d'acord amb les
normes de funcionament, llevat dels dos experts que seran designats
a proposta del conseller de Treball i Formació.

5. Cada grup, constituït conforme el que disposen els
articles anteriors, designarà un portaveu d'entre els seus membres
que tendrà la condició de la seva representativitat.

Article 7. Nomenament, mandat i cessament.

1. El president del CES serà nomenat, mitjançant decret,
pel Consell de Govern a proposta del conseller de Treball i
Formació.

2. Dos vocals del CES seran nomenats, mitjançant decret,
pel Consell de Govern a proposta del conseller de Treball i
Formació.

3. El mandat dels membres del CES serà de quatre anys,
renovable per períodes d'igual duració si així ho proposen les
entitats a les quals representen, i que començarà a computar-se des
del dia següent a la publicació de l'acord al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Malgrat l'esmentat abans, una vegada finalitzat el termini
del nomenament, els membres del CES, inclòs el president,
continuaran exercint les seves funcions fins a la presa de possessió
dels membres del nou consell.

4. Qualsevol vacant anticipada que no sigui per
finalització del mandat, serà ocupada per l'organització o associació
a qui correspongui el titular en la forma establerta per a la
designació o proposta respectiva, menys en el cas en què
oportunament s'hagin designat els respectius suplents. El mandat del
membre nomenat per aquesta circumstància finalitzarà al mateix
temps que la resta de components del CES.
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5. La condició de membre del CES serà incompatible,
menys en el cas dels membres del Grup IV i del representant de
la Federació de Municipis, amb l'exercici de qualsevol altre càrrec
o activitat que impedeixi o menyscabi el compliment de les
funcions que li són pròpies.

6. Els membres del CES cessaran en les seves funcions
per alguna de les causes següents:

a) Per expiració del termini del seu mandat, sense que hi
hagi proposta de renovació.

b) A proposta de les entitats o òrgans que els hagin
designat.

c) Per renúncia expressa.
d) Per defunció o bé declaració d'incapacitat.
e) Per violar la reserva pròpia de les seves funcions.
f) Per haver estat condemnat per delicte dolós.

Capítol II. Dels òrgans del CES.

Article 8. Òrgans.

1. Són òrgans unipersonals del CES:

a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.
d) Els vocals.

2. Són òrgans col•legiats del CES de les Illes Balears:

a) El ple.
b) La comissió permanent.
c) La comissió de diàleg social.
d) Les comissions de treball.

Article 9. El president.

El president és l'òrgan unipersonal de direcció del CES
i les seves funcions són les següents:

1. Representar la institució.

2. Convocar les sessions, presidir-les i moderar el
desenvolupament dels debats.

3. Fixar l'ordre del dia de les sessions del ple i de les
comissions.

4. Exercir el vot de qualitat en cas d'empat en les
votacions.

5. Les funcions que se li atribueixen legalment.

Article 10. Els vicepresidents.

1. El CES tindrà dos vicepresidents elegits pel ple a
proposta de cadascun duels entre els membres representants dels
sindicats i de les organitzacions empresarials, respectivament, i
seran nomenats pel Consell de Govern a proposta del conseller de
Treball i Formació.

2. Els vicepresidents substituiran el president, per ordre
de prelació fixat per acord del ple, en els casos de vacant, absència
o malaltia, i exerciran les funcions que el president expressament
els delegui.

Article 11. El secretari general.

1. El secretari general és l'òrgan d'assistència tècnica i
administrativa del CES i el dipositari de la fe pública dels seus
acords.

2. Serà lliurement nomenat i separat del càrrec pel
Govern, a proposta del conseller de Treball i Formació, amb
consulta prèvia als grups de representació  que integren el CES.

3. Són funcions del secretari general:

a) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del ple,
de la comissió permanent i de les comissions de treball.

b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la
seva firma i amb el vistiplau del president i cursar els acords que
s'adoptin.

c) Custodiar la documentació del CES.

d) Expedir certificacions de les actes, els acords, els
dictàmens, els vots particulars i altres documents confiats a la seva
custòdia, amb el vistiplau del president.

e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials del
CES.

f) Despatxar amb el president els assumptes ordinaris i els
que se li encomanin.

g) Comunicar les convocatòries de les sessions als
membres del CES.

h) Deixar l'oportuna constància, mitjançant diligència
autentificada amb la seva firma i la del president, si procedeix, de
no haver realitzat les sessions convocades reglamentàriament, així
com de els causes que motiven aquesta circumstància i del nom de
les persones presents.

i) Qualsevol altra funció que se li designi per delegació
expressa del ple del CES i totes les que siguin inherents a la
condició de secretari.
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Article 12. El ple.

1. El ple és l'òrgan suprem de decisió i formació de la
voluntat del CES i està integrat per tots els membres del mateix,
sota la direcció del president i assistit pel secretari general.

2. Són funcions del ple:

a) Elaborar, debatre i aprovar els dictàmens, informes,
propostes o resolucions que expressen la voluntat del CES.

b) Proposar al Consell de Govern l'aprovació del
reglament i funcionament del CES, per majoria de 2/3 dels seus
membres.

c) Elaborar l'avantprojecte de pressuposts del CES i
remetre'l al Consell de Govern a través de la Conselleria de
Treball i Formació per a la seva integració en el pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma.

d) Aprovar la memòria anual d'activitats.

e) Elegir els vicepresidents del CES i ser escoltat amb
caràcter previ quan es tracta del nomenament del secretari general.

f) Aquelles altres funcions que no s'assignin d'una
manera expressa a altres òrgans del CES.

Article 13. Funcionament del ple.

1. El ple es reunirà en sessió ordinària almenys una
vegada al trimestre. Així mateix es podrà reunir amb caràcter
extraordinari a iniciativa del president, de la comissió permanent
o bé d'un nombre de membres que representi els 2/3 del total.

2. El ple del CES quedarà vàlidament constituït en una
primera convocatòria quan assisteixin almenys 2/3 dels membres,
inclòs el president, i amb l'assistència del secretari general o de les
persones que legalment el substitueixin. En segona convocatòria
és suficient l'assistència de la meitat més un dels membres.

3. Els acords del ple s'adoptaran per majoria absoluta
dels membres presents, menys en els casos regulats en aquesta llei
quan s'exigeixi una majoria especial. El president desfarà els
empats mitjançant vot de qualitat. Els vocals discrepants de la
decisió majoritària podran formular vots particulars que hauran
d'unir-se amb l'acord adoptat.

4. Les sessions del CES no tendran caràcter públic, sense
perjudici de l'audiència que pugui donar-se als grups amb activitat
econòmica i social en l'àmbit de la Comunitat Autònoma sense
representació en el CES en els assumptes que els afectin.

5. Els informes del ple adoptaran la denominació de
"Dictàmens del Consell Econòmic i Social" i no tendran caràcter
vinculant.

El CES documentarà cadascun dels seus dictàmens
distingint els antecedents, la valoració efectuada i les conclusions,
amb la firma del secretari general i el vistiplau del seu president,
acompanyant els vots particulars, si n'hi hagués.

Article 14. La comissió permanent.

1. La comissió permanent, sota la direcció del president
i assistit pel secretari general, tendrà les competències i les
funcions que es determinen en el reglament d'organització i
funcionament i les que li atribueixi el ple del CES.

2. La comissió permanent estarà constituïda pel
president i un vocal per cada grup integrant del CES, elegits pel
ple a proposta de cadascun d'ells.

Article 15. La comissió de diàleg social.

1. La comissió de diàleg social és l'òrgan de participació
en matèria de diàleg social.

2. Aquesta comissió estarà integrada, sota la direcció d'un
president nomenat pel conseller de Treball i Formació, pels vocals
representatius dels grups I, II i IV que es determinen
reglamentàriament i tendrà caràcter paritari.

3. Podran crear-se totes les subcomissions que es
considerin necessàries en relació amb les matèries de la seva
competència i hi podran assistir els assessors que es considerin
convenients.

Article 16. Les comissions de treball.

1. Les comissions de treball són grups d'estudi per a
l'elaboració d'informes, dictàmens o bé propostes per a la seva
submissió al ple en les matèries pròpies de la competència del CES.

2. El ple del CES podrà formar les comissions de treball
que estimi oportunes, determinant la seva composició i la
temporalitat de les mateixes.

3. En el cas que tinguin caràcter permanent, a l'acord de
creació podran fixar-se els terminis en els quals es procedirà a la
renovació periòdica dels seus membres.

4. Les comissions de treball que puguin crear-se hauran de
respectar la proporcionalitat i la presència dels diferents grups
representats en el CES.

Títol IV. Del règim de funcionament.

Article 17. Reglament d'organització i funcionament.

El reglament d'organització i funcionament serà aprovat
per decret del Consell de Govern a proposta del conseller de Treball
i Formació, una vegada acordat pel ple del CES, d'acord amb el que
disposa l'article 12.2.b)

En tot el que no reguli el reglament, serà d'aplicació
supletòria la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 18. Finançament.

1. El CES es finançarà amb els recursos que se li assignin
en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.

2. El CES elaborarà anualment el seu pressupost
d'ingressos i despeses, que serà remès a la Conselleria de Treball i
Formació per a la seva integració en l'avantprojecte de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma.
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Article 19. Control financer.

El CES queda sotmès al control de caràcter financer que
es realitzi per la Conselleria d'Economia i Hisenda mitjançant
comprovacions periòdiques i procediments d'auditoria.

Article 20. Règim de personal del consell.

El personal del CES quedarà vinculat a aquest òrgan
mitjançant relació subjecta al dret laboral. La selecció del personal
al seu servei es realitzarà mitjançant convocatòria pública i
d'acord amb els principis de concurrència, mèrit i capacitat. Els
funcionaris públics que passin a prestar els seus serveis en el CES
quedaran en situació de serveis especials.

Article 21. Indemnitzacions.

La condició de membre del CES no donarà dret a
retribució econòmica; es rebran les indemnitzacions que
procedeixen per assistència a les sessions en la quantia que es
determini reglamentàriament.

Disposició transitòria única.

Mentre no s'aprovi el reglament d'organtizació i
funcionament del CES, serà d'aplicació directa la regulació
continguda en el capítol II del títol segon de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Disposició derogatòria única.

A l'entrada en vigor d'aquesta llei, quedarà derogat el
Decret 59/1997, de 25 d'abril, pel qual es creava la Mesa de
Diàleg Social.

Disposició final primera.

El Govern i el conseller de Treball i Formació, en l'àmbit
de les competències respectives, podran dictar les normes
reglamentàries i les disposicions administratives que siguin
necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta llei.

Disposició final segona.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 13 d'octubre del 1999.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3664/99, del Grup Parlamentari Popular, a
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, relativa a actuacions de la
Conselleria de Medi Ambient i l'Ibanat amb ocasió de l'incendi
produït a les muntanyes d'Artà. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel•la la consellera de Medi Ambient
sobre les actuacions de la Conselleria de Medi Ambient i l'Ibanat
amb ocasió de l'incendi produït a les muntanyes d'Artà.

Atesa la gravetat de l'incendi produït els passats dies 8 i 9
d'octubre a les muntanyes d'Artà i els dubtes raonables que s'han
suscitat envers les actuacions realitzades pels responsables d'apagar-
lo, el Grup Parlamentari Popular interpel•la la consellera de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears sobre les actuacions de la
Conselleria de Medi Ambient i l'Ibanat amb ocasió de l'incendi
produït a les muntanyes d'Artà els passats dies 8 i 9 d'octubre.

Palma, a 2 de novembre del 1999.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3654/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estrenes de pel•lícules doblades al català a les Illes Balears (Eivissa
i Formentera). (Mesa de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3655/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
i prioritats d'inversió en noves infraestructures educatives. (Mesa de
10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3656/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estrenes de pel•lícules doblades al català a les Illes Balears. (Mesa
de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3657/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estrenes de pel•lícules doblades al català a les Illes Balears
(Mallorca). (Mesa de 10 de novembre del 1999).
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 RGE núm. 3658/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finals
balears de l'esport per a l'edat escolar a Eivissa-Formentera. (Mesa
de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3659/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finals
balears de l'esport per a l'edat escolar a Menorca. (Mesa de 10 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3660/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finals
balears de l'esport per a l'edat escolar a Mallorca. (Mesa de 10 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3673/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la
Llei de consells insulars. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines pel•lícules doblades al català, fruit de l'acord
amb la generalitat de Catalunya, té previst estrenar el Govern de
les Illes Balears a les Illes d'Eivissa i Formentera abans de l'any
2000? Especificar-ne el nom i la productora, i el lloc i les dates de
l'estrena.

Palma, a 28 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els criteris que farà servir la Conselleria
d'Educació i Cultura per establir prioritats de noves inversions a
les infraestructures educatives a les Illes Balears per a l'any 2000?

Palma, a 28 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines pel•lícules doblades al català, fruit de l'acord
amb la Generalitat de Catalunya, té previst estrenar el Govern de
les Illes Balears a l'illa de Menorca abans de l'any 2000?
Especificar-ne el nom i la productora, i el lloc i les dates de
l'estrena.

Palma, a 28 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines pel•lícules doblades al català, fruit de l'acord amb
la Generalitat de Catalunya, té previst estrenar el Govern de les Illes
Balears a l'illa de Mallorca abans de l'any 2000? Especificar-ne el
nom i la productora, i el lloc i les dates de l'estrena.

Palma, a 28 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines finals balears de l'esport per a l'edat escolar pensa
organitzar el Govern de les Illes Balears a les illes d'Eivissa i
Formentera l'any 2000?

Maó, a 26 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines finals balears de l'esport per a l'edat escolar pensa
organitzar el Govern de les Illes Balears a l'illa de Menorca l'any
2000?

Maó, a 26 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines finals balears de l'esport per a l'edat escolar
pensa organitzar el Govern de les Illes Balears a l'illa de Mallorca
l'any 2000?

Maó, a 26 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prepara l'Hble. Sr. Conseller de Presidència una reforma
de la Llei de consells insulars, tal com va anunciar a la seva
compareixença el dia 28 de setembre del 1999? Quan entrarà en
aquesta cambra? Quin és el gabinet jurídic, si n'hi ha, encarregat
de redactar-la?

Palma, 2 de novembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3653/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punt
d'informació de l'Escola balear de l'esport a Menorca. (Mesa de 10
de novembre del 1999).

 RGE núm. 3708/99, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer
i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte de
construcció d'una casa de vacances a Formentera per part de la
Casa Balear a Santa Fe. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears implantar a
Menorca el punt d'informació de l'Escola balear de l'esport?

Palma, a 26 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

El Govern ha assumit, durant els darrers anys, algun
compromís sobre la possibilitat de construir una casa de vacances
a Formentera promoguda per la Casa Balear de Santa Fe
(Argentina)?

Palma, a 5 de novembre del 1999.
El diputat:
Santiago Ferrer i Costa.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3661/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
quadriennal amb el Bàsquet Inca, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3662/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
quadriennal amb el Menorca Bàsquet, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3663/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
del Govern de les Illes Balears als equips de bàsquet lliga LEB, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 10 de novembre del 1999).

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Pensa el Govern de les Illes Balears establir un conveni
quadriennal amb el Bàsquet Inca per tal d'assegurar l'estabilitat
econòmica d'aquest projecte esportiu a la lliga LEB?

Maó, a 26 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pensa el Govern de les Illes Balears establir un conveni
quadriennal amb el Menorca Bàsquet per tal d'assegurar
l'estabilitat econòmica d'aquest projecte esportiu a la lliga LEB?

Maó, a 26 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines ajudes pensa establir el Govern de les Illes
Balears per ajudar els equips de bàsquet que juguen a la lliga LEB
per aquesta temporada?

Maó, a 26 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3692/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a qualificació com a servei públic i districte de tarifació
única, a l'empara del previst a la Llei general de telecomunicacions,
del corresponent servei telefònic a les Illes Balears. (Mesa de 10 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3693/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a beques per a universitaris de les Illes Balears. (Mesa de
10 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3697/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'un fons de cooperació municipal. (Mesa de 10
de novembre del 1999).

 RGE núm. 3701/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició de l'Hospital Militar de Palma de Mallorca.
(Mesa de 10 de novembre del 1999).

Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El manteniment de l'actual divisió territorial de les Illes
Balears en vuit districtes telefònics de tarifació genera distorsions
importants en l'activitat econòmica i en la cohesió territorial i social
ja que encareix considerablement els serveis i estableix barreres
tarifàries a les comunicacions entre territoris integrats econòmica i
socialment.

Suposa, a més, un greuge per als municipis de les Illetes,
situats a molt poca distància uns dels altres i amb moltes relacions
econòmiques i de mobilitat de població entre ells, i l'existència de
situacions discriminatòries com a conseqüència de les grans
diferències de població accessible a tarifa metropolitana segons la
població del destí.

També, per no obstaculitzar el procés de dinamització
empresarial, especialment el progressiu desenvolupament i creació
de pymes i la implantació d'activitats d'I+D que permetin, a la
vegada, la localització d'inversions, és essencial considerar uns
preus de servei telefònic, imprescindible per a una societat moderna,
que motivin solucions a les desigualtats estructurals singulars.

La Llei 11/1998, de 24 d'abril, general de
telecomunicacions, a l'article 37, entén el servei universal de
telecomunicacions com un conjunt de serveis de qualitat,
accessibles a tots els usuaris amb independència de la seva
localització geogràfica i a un preu assequible, explicant que en la
determinació dels conceptes de servei accessible i preu assequible
es prendrà en consideració, especialment, el fet insular.

A més, l'article 42 de l'esmentada llei preveu entre altres
causes d'establiment de les obligacions del servei públic, les de
cohesió territorial.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que, per raons de cohesió territorial i en el marc del
previst als articles 37 i 42 de la Llei general de telecomunicacions,
estableixi com a obligació de servei públic la consideració de les
Illes Balears com a districte de tarifació únic, en el qual s'aplicaran
les actuals tarifes metropolitanes en els principis de qualitat,
accessibilitat i màxima assequibilitat".

Palma, a 4 de novembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per tal de fomentar la incorporació a l'Administració de
Justícia de professionals coneixedors del dret i la llengua propis
de les Illes Balears, i contribuir així a l'apropament de la justícia
als ciutadans i, en particular, a la millora de la formació dels
membres de les carreres judicial i fiscal.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, regular i dotar anualment beques
destinades als joves universitaris de les Illes Balears, per tal de
facilitar-los, amb una ajuda econòmica adequada, la preparació de
les oposicions que es puguin convocar per al proveïment de places
de jutges, fiscals i secretaris judicials amb destí als òrgans
jurisdiccionals de les Illes Balears."

Palma, a 4 de novembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius:

La majoria de partits polítics ens presentàrem a les
eleccions del passat 13 de juny amb un compromís de crear un
fons de cooperació municipal per millorar les hisendes municipals
i poder dotar d'aquest fons de cooperació als municipis de Balears
amb recursos econòmics per poder dur endavant les prestacions
que demanen els ciutadans a l'administració més pròxima, que són
els ajuntaments.

I, d'aquesta manera, compensar l'esforç que realitzen les
administracions locals exercint competències que no els
corresponen, però que la societat els demana, com per exemple
temes culturals, esportius, serveis socials i d'altres.

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 crear un fons de cooperació municipal que sigui
operatiu l'any 2000.

2. Que el Govern de les Illes Balears destini una partida
pressupostària de 7.500 milions per posar aquest fons de
cooperació municipal en funcionament.

3. Que les quantitats a repartir als ajuntaments siguin en
un 50% per a despeses de lliure disposició, i l'altre 50% per a
sanejament econòmicofinancer o per a inversions.

4. Que els criteris de distribució del fons de cooperació
municipal siguin aprovats per una comissió on participen tots els
grups parlamentaris i la Federació de municipis de Balears.

Palma, a 3 de novembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
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.

Exposició de motius:

Atès que el Ministeri de Defensa és titular de l'Hospital
Militar de Palma de Mallorca.

Atès que aquesta propietat ha perdut gran part de la seva
funcionalitat logística i operativa, com a conseqüència dels plans de
modernització de les forces armades pel que es desprèn la intenció
del Ministeri de Defensa de deixar la seva gestió.

Atès que es constata la infrautilització del complex
hospitalari esmentat.

Atès que l'Excm. Ministre de Defensa i l'Excm. Ministre
de Sanitat i Consum, en representació dels seus respectius
ministeris, varen subscriure el 16 de desembre del 1992 el conveni
marc de col•laboració en matèria d'assistència sanitària en el sentit
d'aconseguir una més eficaç satisfacció de la demanda assistencial
dels ciutadans.

Atès que, d'acord amb el Pla integral de persones majors
aprovat pel Parlament de les Illes Balears, es detecta l'actual
insuficiència de places per a persones majors assistides, així com
altres mancances de tipus sociosanitàries constatades també pel Pla
de salut de les Illes Balears.

Atès que resulta del màxim interès per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears avançar en el desenvolupament i
l'ampliació del dispositiu sociosanitari de les Illes Balears.

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

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a iniciar el procés de converses i
negociacions amb el Ministeri de Defensa, titular de l'Hospital
Militar de Palma de Mallorca per tal d'instrumentalitzar el dret d'ús
i/o l'adquisició de l'immoble denominat "Hospital Militar de Palma
de Mallorca" per part del Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es comprometi, un cop adquirit el dret d'ús i/o
l'adquisició de l'immoble denominat "Hospital Militar de Palma de
Mallorca" a:

a) Procedir a l'adequada reconversió de l'Hospital Militar
de Palma en un recurs de caràcter sociosanitari, la qual cosa
redundaria, sens dubte, en benefici de tota la comunitat.

b) Assumir la plantilla i garantir la continuïtat dels drets
de tots els seus treballadors.

c) Vetllar per la protecció del bé immoble atès que es
tracta d'una propietat d'altíssim valor històric i cultural.

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 3670/99, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient davant la Comissió d'Ordenació del Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de novembre del 1999, 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 del Territori, per tal
d'informar sobre l'incendi d'Artà.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a habilitació dels dilluns i els dissabtes als

efectes de la tramitació dels projectes de llei RGE núm. 3584/99 i
3585/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de novembre del 1999, conformement amb l'establert per
l'article 62 del Reglament de la Cambra, i un cop oïda la Junta de
Portaveus, acordà d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes
de la tramitació dels projectes de llei de referència, de diverses
mesures tributàries, administratives, de funció pública i
econòmiques i de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per al 2000 (publicades al BOPIB núm. 18, de 29
d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

als projectes de llei RGE núm. 3584/99 i 3585/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de novembre del 1999, conformement amb l'establert per
l'article 93 del Reglament de la Cambra, i a la vista de l'escrit RGE
núm. 3674/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, acordà
d'ampliar els terminis de presentació d'esmenes parcials als
projectes de llei de referència, de diverses mesures tributàries,
administratives, de funció pública i econòmiques i de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2000
(publicades al BOPIB núm. 18, de 29 d'octubre d'enguany).

Aquesta ampliació acabarà dia 23 de novembre
d'enguany, a les 14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 3512/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3652/99, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol•licita la retirada de la pregunta de referència, presentada per la
diputada esmentada, relativa a convocatòria d'un concurs de trasllat
abans de les oposicions i publicada al BOPIB núm. 17, de 28
d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 2781/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3704/99, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol•licita la retirada
de la pregunta de referència, presentada pel diputat esmentat,
relativa a utilització de parquet de caoba tropical per decorar el
despatx del vicepresident del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a cessament de personal eventual del Parlament

de les Illes Balears.

Atès que la Presidència per resolució de dia 6 d'agost del
1999, comunicada mitjançant l'escrit RGS núm. 3711/99, de dia 6
d'agost del 1999, oïda i informada la Mesa de la Cambra en sessió



334 BOPIB núm.20 - 12 de novembre del 1999

de dia 6 d'agost del 1999, i en ús de les facultats previstes a
l'Estatut de personal al servei del Parlament de les Illes Balears,
aprovà el nomenament del Sr. Cosme Bonet i Bonet, coma
personal eventual amb categoria d'administratiu, adscrit al servei
del vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears.

Atès l'escrit presentat pel Grup Parlamentari Socialista
de data 28 d'octubre del 1999, RGE núm. 3611/99, de dia 29
d'octubre del 1999, pel qual se sol•licita el cessament del Sr.
Cosme Bonet i Bonet com a personal eventual adscrit al servei del
vicepresident primer.

Informada la Mesa a la reunió de dia 3 de novembre del
1999, en ús de les facultats previstes als articles 6 i 53 de l'estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears i de l'article 9.3 de
la Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. El cessament del Sr. Cosme Bonet i Bonet, amb DNI núm.
18.224.074, com a personal eventual amb categoria
d'administratiu, adscrit al servei del vicepresident primer, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 31 d'octubre del
1999.

2. Ordenar la publicació de la resolució present al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 3 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciosoadministratiu, d'acord amb l'establert a la Llei 29/1998
de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosoadministrativa.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a nomenament de personal eventual del Parlament

de les Illes Balears.

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual, adscrites al
servei dels grups parlamentaris i dels membres de la Mesa de la
Cambra.

B. Per part del Grup Parlamentari Socialista es proposa el
nomenament de la Sra. Francesca Burguera i Garí com a personal
eventual adscrita al servei del vicepresident primer de la Cambra,
mitjançant l'escrit de data 28 de setembre del 1999, RGE núm.
3610/99, de 29 d'oatubre del 1999.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment resta
vacant.

Informada la Mesa a la reunió de dia 3 de novembre el
1999, en ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de l'Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears i a l'article 9.3 de la
Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar la Sra. Francesca Burguera i Garí amb DNI núm.
18.224.072, personal eventual amb categoria d'administrativa i
retribucions assimilades a les d'un funcionari del cos
d'administratius (grup C i nivell 19), essent adscrita al servei del
vicepresident primer, amb efectes econòmics i administratius des
del dia indicat a l'acta de la presa de possessió d'aquesta plaça.

2. Ordenar la publicació de la resolució present al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 3 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciosoadministratiu, d'acord amb l'establert a la Llei 29/1998
de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosoadministrativa.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a cessament de personal eventual del Parlament

de les Illes Balears.

Atès que la Presidència per resolució de dia 25 d'agost del
1999, mitjançant l'escrit RGS núm. 3745/99, de 25 d'agost del 1999,
oïda i informada la Mesa de la Cambra en sessió de dia 25 d'agost
del 1999, i en ús de les facultats previstes a l'Estatut de personal al
servei del Parlament de les Illes Balears, aprovà el nomenament del
Sr. Miquel Àngel Lleuger i Rosselló, coma personal eventual amb
categoria d'administratiu, adscrit al servei del secretari primer del
Parlament de les Illes Balears.

Atès l'escrit presentat pel secretari primer, Hble. Sr. Joan
Buades i Beltran, de data 3 de novembre del 1999, RGE núm.
3667/99, de dia 3 de novembre del 1999, pel qual se sol•licita el
cessament del Sr. Miquel Àngel Lleuger i Rosselló com a personal
eventual adscrit al servei del secretari primer.

Informada la Mesa a la reunió de dia 10 de novembre del
1999, en ús de les facultats previstes als articles 6 i 53 de l'Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears i de l'article 9.3 de la
Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears,
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RESOLC:

1. El cessament del Sr. Miquel Àngel Lleuger i Rosselló, amb
DNI núm. 43.005.788, com a personal eventual amb categoria
d'administratiu, adscrit al servei del secretari primer, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 31 d'octubre del 1999.

2. Ordenar la publicació de la resolució present al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciosoadministratiu, d'acord amb l'establert a la Llei 29/1998
de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosoadministrativa.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a nomenament de personal eventual del

Parlament de les Illes Balears.

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual, adscrites
al servei dels grups parlamentaris i dels membres de la Mesa de la
Cambra.

B. Per part del secretari primer, Hble. Sr. Joan Buades i Beltran,
es proposa el nomenament de la Sra. Marta Roldán i García com
a personal eventual adscrita al seu servei, mitjançant l'escrit de
data 3 de novembre del 1999, RGE núm. 3666/99, de 3 de
novembre del 1999.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament i actualment
resta vacant.

Informada la Mesa a la reunió de dia 10 de novembre el
1999, en ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de l'Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears i a l'article 9.3 de la
Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears,

RESOLC:

1. Nomenar la Sra. Marta Roldán i García amb DNI núm.
32.758.134, personal eventual amb categoria d'administrativa i
retribucions assimilades a les d'un funcionari del cos
d'administratius (grup C i nivell 19), i adscriure-la al servei del
secretari primer, amb efectes econòmics i administratius des del
dia indicat a l'acta de la presa de possessió d'aquesta plaça.

2. Ordenar la publicació de la resolució present al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 10 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciosoadministratiu, d'acord amb l'establert a la Llei 29/1998
de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosoadministrativa.
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Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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