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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS

Capítol primer. Modificació de diversos articles de la Llei 6/1999,
de 3 d'abril, de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes
Balears i mesures tributàries.
Article 1. Derogació de la disposició addicional tercera.
Es deroga la disposició addicional tercera.

1.1.1. LLEIS

Article 2. Modificació de la disposició transitòria sisena.

Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 28 de setembre
del 1999, s'aprovà la Llei de mesures cautelars i d'emergència
relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme a les Illes Balears.
Palma, a 5 d'octubre del 1999
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A)
Llei de mesures cautelars i d'emergència
relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme
a les Illes Balears
Exposició de motius
L'actualitat en matèria territorial i urbanística a les Illes
Balears es caracteritza, entre altres aspectes, per la intensa pressió
edificatòria sobre el sòl rústic, per la necessitat de modificar
significativament el contingut de les Directrius d'Ordenació
Territorial, aprovades per la recent Llei 6/1999, de 3 d'abril, i
d'elaborar, tramitar i aprovar els plans territorials parcials de cada
illa.
El bon fi del procés esmentat requereix l'aprovació d'una
llei de mesures urgents que s'escomet mitjançant un avantprojecte
de llei que el Consell de Govern ha examinat i que posa de
manifest que algunes d'aquestes mesures tenen el caràcter
d'emergència, que aconsella de fer-ne la tramitació com a Projecte
de llei separat pel procediment legislatiu de lectura única en els
termes que permet l'article 140 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears. El Govern manté l'absoluta convicció que
l'especialitat del procediment legislatiu de lectura única, en la
mesura que limita el debat parlamentari, només se justifica, en
interpretació restrictiva, per la pròpia naturalesa del Projecte de
llei o per la seva simplicitat. Per això, s'exclouen del avantprojecte
de llei de mesures urgents les que s'estima que tenen caràcter
cautelar i d'emergència, l'entrada en vigor de les quals s'ha de
produir de manera immediata per evitar que la modificació de les
Directrius i l'aprovació dels plans territorials parcials quedin
desvirtuats i no aconsegueixin els seus objectius.
Les mesures que, per tenir les característiques
esmentades, s'inclouen en aquest Projecte de llei, que s'ha pretès
de reduir al màxim, són les següents:
- Prohibir l'ús edificatori d'habitatge unifamiliar aïllat en
la totalitat de les àrees naturals d'especial interès (ANEI) i a la
franja de sòl rústic de 500 metres, a les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa, i de 100 a la de Formentera, confrontant amb la ribera
de la mar, incloses a les àrees de protecció territorial (APT);
- Suprimir l'excepció contenguda a l'article 25.4 de la
Llei 6/1997, 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que
permetia, a les de Mallorca i Menorca, l'ús d'habitatge unifamiliar
a parcel•les de sòl rústic comú menors de 14.000 m2, però
superiors a 7.000 m2, i elevar la superfície prevista a l'article 25.2
del mateix text legal, per a les illes d'Eivissa i Formentera, de
manera que la superfície mínima per a totes les Illes Balears
quedi, a aquests efectes, fixada en 14.0002;
- Suprimir les excepcions contengudes en la disposició
transitòria sisena de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de directrius
d'ordenació territorial, que no s'estimen suficientment justificades;
i
- Suspendre l'efectivitat dels usos edificatoris destinats
a habitatge unifamiliar de les parcel•les de sòl rústic segregades
amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, fins que no s'aprovi el pla territorial parcial de cada illa.

L'apartat 2 de la disposició transitòria sisena queda
redactada de la següent manera:
"2. Així mateix, mantindran la seva classificació de sòl
urbanitzable o apte per a la urbanització, amb independència de les
condicions fixades a la disposició addicional dotzena d'aquesta llei,
els polígons o sectors següents:
a) Els terrenys destinats a innovació tecnològica, segons
el que disposa le Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc
Balear d'Innovació Tecnològica.
b) Els terrenys que disposen de pla parcial aprovat
definitivament, en els quals s'hagin realitzat , en execució del
planejament, obres d'urbanització que precisin completar el seu
desenvolupament urbanístic a efectes de:
d.1) Garantir l'execució de la totalitat d'infraestructures i
de serveis exigibles.
d.2) Alterar les característiques de l'ordenació inicialment
previstes.
Article 3. Modificació de l'annex I.
La matriu d'ordenació del sòl rústic (annex I) queda
redactada de la següent manera:

(Podeu consultar la matriu a la versió impresa)

BOPIB núm.15 - 15 d'octubre del 1999
Capítol segon. Modificació de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del
sòl rústic de les Illes Balears.
Article 4. Modificació de l'article 25.
L'article 25 queda redactat de la següent manera:
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Disposició transitòria.
Tots els projectes de construcció d'un habitatge
unifamiliar a sòl rústic que, amb la finalitat de obtenir la pertinent
llicència d'obres, s'hagin presentat al corresponent Ajuntament tres
mesos abans de l'entrada en vigor de la present Llei, es resoldran
d'acord amb la normativa anterior.

"Activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar.
Disposició final
1. Les activitats relacionades amb l'ús d'habitatge unifamiliar
només podran efectuar-se a les zones en que tal ús no estigui
declarat prohibit pels instruments de planejament general i amb les
condicions que s'hi estableixin. Quan aquestes activitats s'efectuïn
en edificacions existents se subjectaran a allò que hi ha disposat,
amb caràcter general, per a aquest tipus d'actuacions.
2. Quan aquestes activitats suposin la construcció d'un nou
habitatge, només en podrà resultar un habitatge unifamiliar per
parcel•la, la qual haurà de tenir la superfície determinada per
l'instrument de planejament general que, per als terrenys
qualificats com a sòl rústic comú, haurà de ser superior o igual a
14.000 m2.
3. Per als terrenys qualificats com a sòl rústic protegit, el
planejament municipal determinarà les superfícies mínimes
aplicables, que hauran de respectar o superar els paràmetres
mínims fixats en aquesta Llei per al sòl rústic comú, i quan es
tracti de terrenys inclosos en l'àmbit de la Llei 1/1991, de 30 de
gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, els paràmetres fixats en la matriu del
sòl rústic, tal com queda definida en la present llei.
4. Les superfícies determinades al punt 2 anterior tindran el
caràcter de mínimes i podran ser incrementades pel planejament
d'àmbit municipal d'acord amb l'estratègia territorial que adopti.
5. Quan la parcel•la en que es pretengui l'activitat contengui sòls
per als quals s'hagin determinats diferents superfícies de parcel•la
mínima, s'haurà de definir una regla proporcional que concreti la
que sigui aplicable al cas."
Article 5. Derogació de l'apartat 1.e de la disposició transitòria
primera.
Es deroga l'apartat 1.e de la disposició transitòria
primera.
Capítol tercer. Mesures addicionals de protecció.
Article 6. Moratòria d'adquisició de drets edificatoris a noves
segregacions a sòl rústic.
Les parcel•les de sòl rústic que s'hagin segregat amb
posterioritat al dia 16 de juliol de 1997, data d'entrada en vigor de
la Llei 6/1997, de 8 de Juliol, del Sòl Rústic de Les Illes Balears, no
seran edificables amb la finalitat d'habitatge unifamiliar fins a
l'aprovació del corresponent Pla Territorial Parcial, el qual
establirà les determinacions que regulin aquest supòsit. A efectes
d'acreditar la data de segregació, només es considerarà la que
figuri en document públic.

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 5 d'octubre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l'article 20 de la Llei 9/1997,
de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, relatiu a l'àrea del Cap des Pinar.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 3 de novembre, a les 14 hores.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern
de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió d'1 d'octubre del 1999, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

27. Aprovació del Projecte de llei pel qual es deroga l'article 20
de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures
tributàries i administratives, relatiu a l'àrea del Cap des Pinar.
A proposta de la consellera de Medi Ambient, el Consell
de Govern adopta el següent acord:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei pel qual es deroga l'article 20
de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures
tributàries i administratives, relatiu a l'àrea del Cap des Pinar, el
text del qual s'annexa.
Segon. Trametre aquest projecte de llei al Parlament de les Illes
Balears, d'acord amb l'article 112 del Reglament de la Cambra."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 5 d'octubre del 1999.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES DEROGA
L’ARTICLE 20 DE LA LLEI 9/1997,
DE 22 DE DESEMBRE, DE DIVERSES MESURES
TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES,
RELATIU A L’ÀREA DEL CAP DES PINAR.
Exposició de motius.
La Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes
Balears, modificada parcialment per la Llei 7/1992, de 23 de
desembre, declarà els terrenys de l’àrea del Cap des Pinar,
inclosos a La Victòria, del terme municipal d’Alcúdia, com a àrea
natural d’especial interès núm. 4 de Mallorca.
Posteriorment, i en virtut de l’Acord signat el 29 de
juliol de 1997 entre el Ministeri de Defensa, el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament
d’Alcúdia, per tal de fer possible la construcció d’un edifici
residència temporal per a personalitats convidades pel Govern, es
va incloure aquesta previsió a l’article 20 de la Llei 9/1997, de 22
de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

En aquest precepte es disposa expressament el següent:
“1. En l’àmbit de l’àrea natural d’especial interès núm. 4,
La Victòria, i, en concret, per als terrenys de l’àrea del Cap des Pinar
inclosos en el plànol que s’adjunta com a annex, es permet l’ús que
possibilita l’edificació d’una residència temporal per a personalitats
convidades del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, superfície que és suficient per a l’edificació descrita. A
aquests terrenys, s’hi aplicaran els paràmetres i les condicions
d’edificació continguts en el títol quart de la Llei 6/1997, de 8 de
juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
2. Es declara d’interès general l’edificació esmentada al
punt anterior i queda exclosa de la necessitat d’autorització regulada
a l’article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes
Balears, sense perjudici de la llicència municipal d’obres”.
En el moment actual es considera necessari eliminar
aquesta excepció al règim previst a la Llei 1/1991, a fi i efecte de
garantir la preservació dels importants valors naturals de l’àrea
esmentada. El restabliment del règim de protecció inicialment
atorgat a l’any 1991 passa ara, per tant, per la derogació de l’article
20 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre.
Article únic
1. Es deroga l’article 20 de la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, relatiu
a l’àrea natural d’especial interès número 4 de La Victòria i, en
concret, als terrenys de l’àrea del Cap des Pinar a què es refereix
l’annex de l’article esmentat.
2. En conseqüència, en aquest àmbit serà d’aplicació el
règim general previst a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les
Illes Balears, modificada parcialment per la Llei 7/1992, de 23 de
desembre.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 1 d’octubre de 1999
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
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3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, d'acord amb els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE
núm. 3027/99, del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, de
moratòria de construcció i d'ampliació de camps de golf a les illes
Pitiüses.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MORATÒRIA
DE CONSTRUCCIÓ I D'AMPLIACIÓ
DE CAMPS DE GOLF A LES ILLES PITIÜSES
Les Directrius d'Ordenació del Territori (DOT) emanades
de la Llei 6/99 tenen com a objectiu "una utilització sostenible en
termes ambientals del sòl i dels recursos naturals" i "una protecció
de la qualitat ambiental, el paisatge, la biodiversitat i el patrimoni
històric", d'acord amb el seu article 1.
Les Pitiüses estan mancades, avui per avui, d'aquesta
protecció. Amb un volum d'uns dos milions de turistes anuals per a
una població de no més de 85.000 habitants de dret i amb més d'una
plaça turística per habitant, qualsevol nova actuació urbanística que
s'hi vulgui practicar afectarà decisivament la seva fragilitat
ecològica.
La urbanització de noves àrees de les Pitiüses a través del
reclam de la construcció de nous camps de golf ha estat motiu de
polèmica ciutadana des de fa una dècada. Fruit d'aquesta
preocupació ciutadana va ser la gran manifestació de dia 22 de
gener del 1999 que, convocada pel GEN-GOB Eivissa, va aplegar
més d'11.000 persones a Eivissa en defensa de la protecció integral
de Cala d'Hort davant els intents reiterats d'urbanitzar-hi amb
l'excusa d'un camp de golf.
Amb l'objectiu, doncs, d'atendre les legítimes aspiracions
de defensa d'un medi ambient digne per part de la majoria social de
les Pitiüses i de no hipotecar el disseny futur del Pla Territorial de
les Pitiüses, en l'exercici de les potestats abans esmentades, es
considera necessari adoptar mesures que impedeixin l'inici o
continuació dels processos de transformació dels sòls susceptibles,
per una via o altra, d'albergar projectes urbanístics basats en la
construcció de camps de golf, que s'estableixen a l'efecte per
aquesta llei, i la impossibilitat d'iniciar-ne o seguir-ne la tramitació
del planejament de desenvolupament o substitutori fins que no
s'hagi aprovat el Pla Territorial Parcial de les Pitiüses.
Article 1
Queda suspensa la vigència de la Llei 12/1988, de 17 de
novembre, de camps de golf, modificada per la Llei 9/1990, de 31
de maig, i d'altres modificacions, a l'àmbit d'Eivissa i Formentera.
En aquest àmbit, serà el Pla territorial parcial, previst a la
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació del Territori,
el que determinarà la possibilitat d'autoritzar noves instal•lacions de
camps de golf o les ampliacions de les existents, i, si fóra el cas, els
requisits, les condicions i les característiques dels camps i de
l'edificabilitat de les construccions al servei directe de l'esport i, si
és el cas, de l'oferta turística complementària. Així mateix,
determinarà les zones de les illes, si n'hi contempla, aptes per a la
seva ubicació. Els planejaments generals urbanístics municipals
restaran vinculats per aqueixes determinacions del Pla territorial
parcial, que seran de directa aplicació mentre se'n fa l'adaptació.

Article 2
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Fins que no entri en vigor el Pla Territorial Parcial
d'Eivissa i Formentera, en el seu àmbit, no podrà iniciar-se, ni
continuar-se la tramitació, ni tampoc concedir-se cap tipus de
llicència o autorització d'obres, usos o activitats, incloses totes les
construccions annexes a ell, ni tampoc per a l'oferta turística
complementària, ni tan sols per a cap obra o instal•lació singular
afecta a qualsevol d'elles. Tampoc no es podran tramitar ni
concedir declaracions d'interès general de projectes de camps de
golf, amb o sense oferta turística complementària.
Article 3
Els efectes de les llicències i les autoritzacions a què es
refereix l'article anterior, ja concedides, incloses aquelles de les
quals s'hagi iniciat l'execució, restaran en suspens fins que entri en
vigor el dit Pla Territorial parcial d'Eivissa i Formentera, el qual
determinarà, per a cadascuna d'elles, l'aixecament de la suspensió
dels efectes o la seva revocació.

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 sobre la dissolució de l'agència del
desenvolupament rural.
Motivació:
Després de la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria on va dir que dissoldria l'agència
del Desenvolupament Rural; atès que aquesta agència ha estat
importantíssima per apropar l'administració al ciutadà i també per
tramitar les ajudes més directament, el Grup Parlamentari Popular
interpel•la el Govern de les Illes Balears pel que fa referència a la
dissolució de l'agència del Desenvolupament Rural.
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent d'haver-se
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa, 7 d'octubre del 1999.
El secretari accidental:
Alfonso Ripoll Escandell.
Vistiplau, la presidenta:
Pilar Costa i Serra.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3005/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a dissolució de l'agència del
desenvolupament rural. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a competències en matèria
d'ordenació del territori i urbanisme a les Illes Balears. (Mesa de
13 d'octubre del 1999).
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel•la sobre l'organització de
competències en matèria d'ordenació del territori i urbanisme a les
Illes Balears.
En contra del que preveu l'ordenament jurídic
desenvolupat fins ara en matèria d'ordenació del territori i
urbanisme a les Illes Balears, els ens que van signar el pacte per a
l'elecció del candidat socialista a president del Govern, van
subscriure que totes les competències d'ordenació del territori i les
d'urbanisme que, ara com ara, romanen en mans del Govern, es
transferiran als consells insulars.
L'ordre del president de les Illes Balears de 27 de juliol del
1999, per la qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, atribuí les competències
relatives a ordenació del territori, urbanisme i cartografia a la
Direcció General d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
Una ordre de 16 de setembre del 1999, que modifica la de
27 de juliol del 1999, per la qual s'estableix l'estructura orgànica de
la Conselleria de Medi Ambient, atribueix a la Direcció General de
Litoral i Territori, des d'aquesta ordre, "la gestió de programes de
dinamització territorial, l'elaboració dels plans prevists a l'article 9
de la Llei 1/1991, d'espais naturals, la planificació i tramitació
d'expedients de pedreres i la col•laboració ... en la revisió i/o
elaboració de lleis urbanístiques i territorials de la CAIB".
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, a
la seva compareixença a la Comissió d'Ordenació del Territori va
posar de manifest:
a) Que les transferències als consells insulars no eren assumptes de
la seva competència.
b) Que es continuava la tramitació dels expedients d'adjudicació
d'assistències tècniques per a l'elaboració dels plans territorials
parcials d'Eivissa i Formentera i de Menorca.
c) Que el Pla territorial de l'illa de Mallorca el formularia el seu
consell insular.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

La precisió i claredat respecte de les matèries que
s'exerciran des de la Conselleria d'Obres Públiques o des d'altres
departaments del Govern, i conèixer quina serà l'evolució en la
funció pública sobre ordenació del territori i urbanisme que preveu
el Govern durant aquesta legislatura, són exigències que, la
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seguretat jurídica i la necessitat que els ciutadans ho puguin saber
per endavant, justifiquen suficientment aquesta interpel•lació.
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
S'ha incrementat el nombre d'inspeccions als anomenats
"manteros"?

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3037/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions als
anomenats "manteros". (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3038/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultat de la reunió mantinguda entre alts càrrecs del Govern de
les Illes Balears per analitzar l'abast del traspàs de competències
als consells insulars des d'un punt de vista legal. (Mesa de 13
d'octubre del 1999).
RGE núm. 3039/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió
interdepartamental per assumptes europeus. (Mesa de 13 d'octubre
del 1999).
RGE núm. 3040/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió balear
del Dret Foral. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3041/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Ple de
desenvolupament sostenible de l'illa de Menorca. (Mesa de 13
d'octubre del 1999).
RGE núm. 3042/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
realització del pla/programa de desenvolupament gitano. (Mesa de
13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3043/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència dels diners del 0'7% de cooperació al
desenvolupament als fons mallorquí de solidaritat. (Mesa de 13
d'octubre del 1999).
RGE núm. 3044/99, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a brot de sarna a
l'hospital de Can Misses d'Eivissa. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3045/99, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de sarna
declarats a Eivissa i Formentera. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3046/99, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí
i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la
Direcció General de salut laboral. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3047/99, de l'Hble. Sra. Diputada María
Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
del Pla de salut mental iniciat l'any 1996. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3048/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professors a
centres concertats afectats per la reducció de plantilla. (Mesa de 13
d'octubre del 1999).
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quin ha estat el resultat de la reunió mantinguda per
l'Hble. Sr. Conseller de Treball, Eberhard Grosske i Fiol, l'Hble.
Sra. Consellera sense cartera Fernanda Caro, l'Il•lm. Sr. Director
General de Presidència, Damià Cànoves, l'Il•lm. Sr. Director
General de Relacions amb el Parlament Valentí Valenciano, per tal
d'analitzar l'abast que pot tenir el traspàs de competències als
consells insulars des d'un punt de vista legal?
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 són les funcions de la Comissió
interdepartamental per Assumptes Europeus i quines persones la
integren?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears transferir tots els
diners del 0'7% de cooperació al desenvolupament al Fons
Mallorquí de Solidaritat?

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

H)

Funció, composició i pressupost de la Comissió balear
de Dret Foral.
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha dut a terme la Direcció General de
Salut Laboral des que ha tengut coneixement de l'aparició del brot
de sarna a l'hospital de Can Misses d'Eivissa?
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

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 a la Conselleria d'Hisenda, Pressupost,
Energia i Innovació Tecnològica la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Pensa el Govern balear introduir una partida
pressupostària específica per impulsar el Pla de desenvolupament
sostenibles de l'illa de Menorca en el marc de la declaració de la
Unesco com a reserva mundial de la biosfera?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

En cas afirmatiu, quina serà la quantitat pressupostària
que s'hi assignarà i qui la gestionarà?

Quants de casos de sarna s'han declarat a Eivissa i
Formentera en els darrers dos anys?

I)

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Té previst el Govern dur endavant un pla/programa de
desenvolupament gitano per tal d'afavorir la intervenció social
integral per a l'atenció, prevenció de la marginació i inserció del
poble gitano? En cas afirmatiu, indicau-ne el calendari, els
objectius i el pressupost.
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de Treball
i Benestar Social per donar a conèixer als centres de treball les
funcions de la Direcció General de Salut Laboral?
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Neus Marí i Marí.
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K)

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. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

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. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

Quina és la situació del Pla de salut mental, elaborat per
un equip multiprofessional de les Illes Balears, que es va iniciar
l'any 1996 i fou presentat a l'opinió pública el 1998?

RGE núm. 3076/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quota lletera per
a les Balears. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
La diputada:
María Cerezo i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
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.
Quants professors a centres concertats s'han vist afectats
per la reducció de plantilles com a conseqüència de la modificació
de concerts educatius? En el seu cas, pensa el Govern respectar
l'acord de recol•locació? Com i quan ho farà?
Palma, a 28 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

RGE núm. 3077/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
conservatori de música de grau mitjà. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3078/99, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de
camps de golf a Ciutadella en relació amb la millora de la qualitat
turística a Menorca. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
Palma, a 13 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.
Tenia caràcter oficial la visita que va realitzar el passat dia
21 de setembre a Barcelona el president del Govern de les Illes
Balears, on s'entrevistà amb el president de la Generalitat de
Catalunya?
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Ordre de Publicació
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.
(Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3068/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a firma
del secretari general tècnic de la Conselleria de Presidència com a
secretari del Consell de Govern. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3069/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament dels
forns d'incineració a Son Reus. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3070/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
especial d'excedència per als funcionaris interins. (Mesa de 13
d'octubre del 1999).
RGE núm. 3071/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació de la
Llei de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del
territori i l'urbanisme de les Illes Balears. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3072/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manifestacions
del president de la Federació Agrícola Ramadera Balear. (Mesa de
13 d'octubre del 1999).
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. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Creu el Govern de les Illes Balears que el secretari general
tècnic de la Conselleria de Presidència pot firmar com a secretari
d'aquest, per delegació, les certificacions del Consell de Govern i,
per tant, les certificacions del Consell de Govern de projectes de llei
que han de ser remesos al Parlament de les Illes Balears?
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Pensa la Conselleria de Medi Ambient que a dia d'avui
és impossible el tancament dels forns de la incineradora de Son
Reus?
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereixen al conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria les manifestacions fetes pel
president de la Federació Agrícola Ramadera Balear en el sentit que
"la llei de mesures urgents en sòl rústic causarà trastorns profunds
de tota casta en el món agrari balear"?
Palma, a 28 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Interior del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.
Considera el conseller d'Interior que els funcionaris
interins poden gaudir de la situació especial d'excedència o serveis
especials prevista per als alts càrrecs públics?
Palma, a 28 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quina serà l'aportació econòmica del Govern balear en la
construcció del centre juvenil que es preveu construir a la ciutat
d'Eivissa?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.
Dia 28 de setembre, el Ple del Parlament aprovà la Llei
de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del
territori i l'urbanisme a les Illes Balears. Per quin motiu ha tardat
tant el Govern balear a fer la seva publicació al BOIB?
Palma, a 4 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.
Quina opinió li mereix al conseller de Turisme la
iniciativa legislativa presentada en aquesta cambra referida a la
moratòria de camps de golf a les Pitiüses?
Palma, a 4 d'octubre del 1999.
El diputat:
Pere Palau i Torres.
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I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quins criteris d'ubicació té el Govern de les Illes Balears
per al futur recinte firal?
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
De l'acord de l'agenta 2000, pel que fa al repartiment de
la quota lletera per a Espanya, quina quantitat d'auqesta quota ha
demanat el Govern per a les Illes Balears?
Palma, a 21 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Té previst el Govern de les Illes Balears construir a Inca
un conservatori de música de grau mitjà?
Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
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.
Creu el conseller de Turisme que la construcció de
camps de golf a Ciutadella milloraria l'oferta de qualitat turística
a l'illa de Menorca?

177

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3006/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions envers el col•lectiu d'imigrants, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3007/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
de dia de Joan Crespí, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3008/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantia d'assistència de discapacitats psíquics i físics de la Unac i
Coordinadora de Minusvàlids, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3009/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament dels serveis per a la dinamització de la Federació de
majors de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3010/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació de la Conselleria de Benestar Social, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3011/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
garantir la mateixa prestació social a tots els ciutadans, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3082/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions del
Govern de les Illes Balears en relació a les seves negociacions amb
el Govern de les Illes Canàries per tal d'implantar un impost turístic,
a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3083/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per
valorar les necessitats mediambientals de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3084/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació del
sector privat al "Fons per a inversions mediambientals", a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3085/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos del
Govern per al "Fons per a inversions mediambientals", a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

Palma, a 21 de setembre del 1999.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

RGE núm. 3086/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un
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impost per al "Fons per a inversions mediambientals", a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3087/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prestació de serveis que no tenen valor públic i que no responen a
criteris d'eficàcia, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3088/99, de l'Hble. Sra. Diputada María
Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos
de salut mental alternatius a la institucionalització, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3089/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament del centre de discapacitats "Cipres", a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3090/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del
Pla desestacionalització turística aprovat la passada legislatura, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3091/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la regulació dels habitatges turístics de vacances, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3092/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions fetes
pel Govern en relació amb la construcció d'un palau de congressos
i exposicions, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3093/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció
d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a la millora de la imatge
turística, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13
d'octubre del 1999).
RGE núm. 3094/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament del
director de l'Escola d'Hoteleria, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per patrocinar algun
club esportiu d'Eivissa o de Formentera, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3098/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
de l'Escola balear de l'Esport, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3099/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de
noves escoles superiors de l'Ebe amb seu a Menorca o a les Pitiüses,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3100/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegació
a Menorca i a les Pitiüses de l'Ebe, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3101/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència del Pla Oci 60 als consells insulars (calendari), a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13
d'octubre del 1999).
RGE núm. 3102/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència del Pla Oci 60 als consells insulars, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3103/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències de les competències de prevenció i la promoció a
l'àmbit sociosanitari, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3104/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs
del poliesportiu "Príncipes de España" al Consell Insular de
Mallorca, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3105/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència als
consells insulars de les competències en Joventut, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

RGE núm. 3095/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
l'adjudicació de places al personal docent, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).

RGE núm. 3106/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de cases
rústiques de lloguer , a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 13 d'octubre del 1999).

RGE núm. 3096/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problema
de les renúncies dels professors provinents d'altres comunitats
autònomes, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

RGE núm. 3107/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa
d'un conjunt d'habitatges rústics amb habitacions per llogar, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3108/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció de
l'edifici Cittib, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
13 d'octubre del 1999).

RGE núm. 3109/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitat a la qual
es destinarà l'impost turístic, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3097/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
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RGE núm. 3110/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destí del fons
proposat pel conseller de Turisme, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3111/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un
impost que gravi l'activitat turística, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quines accions envers el col•lectiu d'immigrants s'han dut
o es duran a terme, atès que fins a hores d'ara únicament ha tengut
transcendència el projecte Llars posat en marxa per l'anterior
govern?

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, a contestar davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3113/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitat de
l'ecotaxa, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 13 d'octubre del 1999).
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Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

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, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3115/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fixació de la
figura tributària que gravarà l'impost turístic, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quins terminis es donaran per a la posada en
funcionament del centre de dia de Joan Crespí per a majors i
discapacitats físics?
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 13 d'octubre
del 1999).
RGE núm. 3117/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de carreteres interurbanes, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació del Territori. (Mesa de 13 d'octubre del
1999).
RGE núm. 3118/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la seguretat en relació amb l'ocupació del territori que
comporta el desdoblament, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Es garantirà el finançament dels centres i serveis per a
l'assistència de discapacitats psíquics i físics de la Unac i
Coordinadora de Minusvàlids?

RGE núm. 3119/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diferències notables entre la construcció d'una autovia interurbana
i el seu desdoblament, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
del Territori. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).

Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

RGE núm. 3120/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió
del sector turístic sobre l'ecotaxa, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Es garantirà el finançament dels serveis per a
l'assistència i la dinamització sociocultural duts a terme per la
Federació de Majors de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió de Turisme.
Quin criteri s'ha seguit per estimar entre 10.000 i 15.000
milions de pessetes les necessitats mediambientals de les Illes
Balears?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
On s'ubicarà físicament la Conselleria de Benestar
Social?
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió de Turisme.
De quina manera s'instrumentarà la participació del sector
privat en l'anomenat "Fons per a inversions mediambientals"?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin control es farà per garantir que els ciutadans de les
Illes tenguin dret a les mateixes prestacions socials (complement
que la comunitat autònoma de les Illes Balears pensa donar a les
pensions no contributives i assistencials) independentment del
territori (Estat espanyol) on siguin?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió de Turisme.
De quines partides pressupostàries actuals es detrauran els
recursos destinats per l'anomenat "Fons per a inversions
mediambientals"?

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.
Quines conclusions treu el Govern de les Illes Balears de
les seves negociacions amb el Govern de les Illes Canàries en
relació amb la implantació d'un impost turístic?
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió de Turisme.
Pensa el Govern de les Illes Balears crear qualque nou
impost o una altra figura impositiva per fer front a la seva
participació en el "fons per a inversions mediambientals"?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera sense cartera
Fernanda Caro la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Està d'acord l'Hble. Sra. Consellera sense cartera
Fernanda Caro, que aquells serveis que es demostri que no tenen
valor públic i que no responen a criteris d'eficàcia i qualitat-preu
no els han de fer les administracions?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera sense cartera
Fernanda Caro la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Coneix ja l'Hble. Sra. Consellera la situació dels
recursos de salut mental alternatius a la institucionalització que
existeixen a cadascuna de les Illes Balears?
Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Què opina el Govern de les Illes Balears en relació amb
el futur tancament del centre de discapacitats "Cipres"?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

S)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió de Turisme.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del Pla
de desestacionalització turística aprovat la passada legislatura?

Quins motius han propiciat el cessament del Sr. Macià
Llabrés com a director de l'Escola d'Hoteleria?

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

T)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

En quin sentit pensa modificar el Govern la regulació
dels habitatges turístics de vacances?

Com pensa el Govern millorar l'adjudicació del places del
professorat als centres públics?

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

U)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Educació del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Quines gestions ha dut a terme el Govern en relació amb
la construcció d'un palau de congressos i exposicions a les Illes
Balears?

Com pensen aturar el problema de les renúncies dels
professors procedents d'altres comunitats autònomes que han
sol•licitat plaça a les Illes Balears?

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Cerezo i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

V)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Turisme del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pensa el Govern de les Illes Balears que la promoció
d'esdeveniments esportius d'alt nivell pot contribuir a la millora de
la imatge turística de les Illes Balears?

Té previst el Govern de les Illes Balears signar algun
conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera o algun
ajuntament de les Pitiüses, tal com ha anunciat que farà amb les
institucions de Mallorca i de Menorca, respectivament, per tal de
patrocinar algun club esportiu d'Eivissa o de Formentera?

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

AA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Quines actuacions té previstes l'Escola balear de l'Esport
que es desenvolupin o incideixin directament a Menorca i a les
Pitiüses?

Si es transfereix el Pla Oci 60 als Consells Insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, quin seria el calendari de
l'esmentada transferència?

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Palma, a 30 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

AB)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Té previst el Govern de les Illes Balears crear noves
escoles superiors de l'Ebe que tinguin seu a Menorca o a les
Pitiüses?

Es transferirà el Pla Oci 60 als Consells Insulars de
Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera?
Palma, a 28 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Està previst que l'Ebe tingui a curt o a mitjan termini una
delegació a Menorca i a les Pitiüses que coordinin les seves
actuacions?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Es transferiran als consells insulars per part del Govern de
les Illes Balears les competències en el camp de la prevenció i la
promoció a l'àmbit sociosanitari (promoció de la salut, prevenció de
drogues, sida, alcohol, ...)?

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Palma, a 28 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Què opina el Govern de les Illes Balears en relació a
l'hipotètic traspàs del poliesportiu "Príncipes de España" al Consell
Insular de Mallorca?
Palma, a 23 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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
d'Assumptes Socials.
Pensa el Govern de les Illes Balears transferir als
consells insulars les competències en matèria de Joventut?
Palma, a 15 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació del Territori.
Quina és, segons el seu parer, la finalitat a què s'ha de
destinar l'impost turístic que estudi el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 8 d'octubre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Pensa el conseller de Turisme que la xarxa de cases
rústiques de lloguer és un producte turístic i s'ha de comercialitzar
com a tal?
Palma, a 15 de setembre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació del Territori.
El conseller de Turisme ha proposat com alternativa a
l'impost turístic la creació d'un fons que es nodrirà per la Secretaria
d'Estat de Comerç, Turisme i PIME, la CAIB i el sector turístic
balear. Creu que s'ha de destinar exclusivament a temes
mediambientals o també a projectes de millora de zones turístiques?
Palma, a 8 d'octubre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Considera el conseller de Turisme que la posada en
marxa d'un conjunt d'habitatges rústics amb habitacions per llogar
a turistes és una bona aportació a la millora de qualitat del sector?
Palma, a 15 de setembre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Pensa la Conselleria d'Hisenda crear un impost que gravi
l'activitat turística a Balears?
Palma, a 8 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Pensa el Govern balear desenvolupar el conveni amb el
Govern de l'Estat per construir l'edifici Cittib?
Palma, a 15 de setembre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

AP)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Quins criteris d'aplicació de l'anomenada ecotaxa pensa
formular la Conselleria d'Hisenda?

D'on pensa treure les aportacions privades a l'anomenta
fons per a inversions mediambientals?

Palma, a 8 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Palma, a 8 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

AQ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació del Territori.

Creu el conseller d'Hisenda que l'anomenada ecotaxa ha
de tenir una finalitat exclusivament mediambiental?

Considera raonable el Govern de les Illes Balears la
construcció de carreteres interurbanes de quatre o més carrils i
doble sentit de circulació, sense mitjana, sense voreres d'emergència
i sense control d'accessos?

Palma, a 8 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Té la Conselleria d'Hisenda establerts els criteris de
distribució dels fons provinents de l'ecotaxa o impost turístic?
Palma, a 8 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació del Territori.
Considera el Govern de les Illes Balears que la millora de
la seguretat derivada de la correcció de radis de curvatura i canvis
de rasant, no compensa l'ocupació de territori que comporten
aquestes mesures en el desdoblament d'una carretera?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Té fixada la Conselleria d'Hisenda la concreta figura
tributària que gravarà l'impost turístic?
Palma, a 8 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació del Territori.
Quines diferències notables destacaria el Govern de les
Illes Balears entre la construcció d'una autovia interurbana sobre
una carretera existent i el seu desdoblament?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)

3. El Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern de les Illes
Balears que, en cap cas, la renegociació del protocol d'intencions no
impliqui un retard en les obres del nou hospital.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar que la titularitat i gestió de l'hospital d'Inca sigui
pública, per garantir l'accés universal, gratuït i amb igualtat de drets
a tots els ciutadans.

Pensa la consellera de Medi Ambient que l'opinió del
sector turístic ha de ser decisiva en la creació o no de l'anomenada
ecotaxa?

Palma, a 7 d'octubre del 1999.
Els portaveus:
Pel GP Socialista.
Pel GP PSM-Entesa Nacionalista.
Pel GP d'Esquerra Unida i Ecologista.
Pel GP Mixt.

Palma, a 8 d'octubre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3032/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra Unida i Ecologista i Mixt,
relativa a l'hospital d'Inca. (Mesa de 13 d'octubre del 1999).
RGE núm. 3080/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'una comissió no permanent per tal d'elaborar
un estudi dels maltractaments i la violència contra les dones. (Mesa
de 13 d'octubre del 1999).
Palma, a 13 d'octubre 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, Esquerra
Unida i Ecologista i Mixt presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La manca de llits a la sanitat pública de les nostres illes
és coneguda per tots.
Malgrat les millores en relació amb la xarxa hospitalària
de Mallorca que va representar la construcció de l'hospital de
Manacor i que representarà la nova construcció de l'hospital de
Son Llàtzer a Palma, la nostra comunitat encara és deficitària
respecte de la mitjana estatal en llits públics per habitant, fet que
és especialment significatiu a la comarca d'Inca i nord-oest de
Mallorca, comarques en creixement i desenvolupament constants.
I una sanitat pública, gratuïta per a tothom i de cobertura
universal, ben dotada i propera als ciutadans és un dels pilars
bàsics de l'estat del benestar.
Per tot això, els grups parlamentaris esmentats presenten
la proposició no de llei següent:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat que
la inversió que representa el nou hospital d'Inca sigui coberta
totalment per l'Insalud, únic responsable de la construcció, posada
en marxa i manteniment d'aquest tipus d'equipaments sanitaris,
tenint en compte que la proposta dels ajuntaments de la comarca
va ser assumida pel cap territorial de l'Insalud, evitant la
discriminació existent a l'actualitat respecte d'altres territoris sobre
aquesta matèria.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat l'inici
immediat dels projectes i de les tasques necessaris per dur
endavant la construcció d'un hospital comarcal a Inca, dotant els
pressuposts de l'any 2000 de les partides corresponents a aquest fi.

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 en el Ple de dia 12 de maig del 1998, es va
aprovar la Proposició no de llei RGE núm. 7171/97, en relació amb
l'acord pel qual la Comissió de Drets Humans elaboràs un estudi
dels maltractaments i la violència contra les dones a les Illes
Balears, i l'elaboració de propostes de resolució que ajuden a
eradicar aquesta realitat de la nostra comunitat autònoma.
Atès que ens trobam a l'inici d'una nova legislatura, i
d'acord amb l'article 182 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, que afirma la caducitat de tots els assumptes pendents
d'examen i de resolució.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
proposició no de llei següent:
"El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
comissió no permanent per tal d'elaborar un estudi dels
maltractaments i la violència contra les dones a les Illes Balears,
així com l'elaboració de propostes de resolució, continuant la
iniciativa provada pel Ple de dia 12 de maig del 1998, per
unanimitat de tots els grups parlamentaris."
Palma, a 28 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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Ordre de Publicació
B)
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió que tengui
caràcter permanent durant la present legislatura, amb la
denominació de Comissió de Drets Humans (RGE núm. 3036/99).

A)
A la Pregunta RGE núm. 2536/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a inspeccions a empreses
de construcció. (BOPIB núm. 9 de 17 de setembre del 1999).
Des del dia 29 de juliol fins al dia 20 de setembre del
1999, s'han visitat 115 centres de treball d'obres en construcció
que afecten 776 llocs de feina avaluats.
S'ha de fer constar que durant aquest període de temps,
l'activitat dels tècnics s'ha vist reduïda per la coincidència del
període de vacances del 60% dels tècnics.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, acordà, conformement amb l'establert per
l'article 52 del Reglament de la Cambra, admetre a tràmit l'escrit de
referència, presentat pels grups parlamentaris Popular, Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, i,
atès l'acord manifestat per la Junta de Portaveus en reunió de 6
d'octubre d'enguany, crear la Comissió de Drets Humans, amb la
mateixa composició numèrica i el mateix criteri distributiu que les
comissions legislatives.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Palma, 1 d'octubre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3079/99, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre 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 Territorial, per tal
d'informar sobre el Pla director de residus sòlids urbans.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

C)
Relativa a retirada de les preguntes amb sol•licitud de
resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials, RGE núms.
2517/99, 2519/99, 2520/99, 2522/99 i 2525/99, del Grup
Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 2996/99,
presentat per l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa Estaràs i Ferragut, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual comunica la retirada
de les preguntes següents, totes elles de la diputada esmentada i
publicades al BOPIB núm. 9 de 17 de setembre d'enguany:
* RGE núm. 2517/99, relativa a ubicació de la Conselleria de
Benestar Social.
* RGE núm. 2519/99, relativa a finançament dels serveis per a la
dinamització de la Federació de majors de les Illes Balears.
* RGE núm. 2520/99, relativa a garantia d'assistència de
discapacitats psíquics i físics de l'Unac i Coordinadora de
Minusvàlids.
* RGE núm. 2525/99, relativa a accions envers el col•lectiu
d'immigrants.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Relativa a no conformitat amb la presa en consideració
de la Proposició de llei RGE núm. 2590/99, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3015/99, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el
qual comunica la no conformitat amb la presa en consideració de
la proposició de llei de referència, publica al BOPIB núm. 11 de 23
de setembre d'enguany.
Així mateix, la Mesa remarcà que la manifestació de
disconformitat amb la presa en consideració no paralitzarà la
tramitació de la proposició de llei en qüestió.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

188

BOPIB núm.15 - 15 d'octubre del 1999

D)
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm.
2899/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dissolució de
l'agència del consorci 5-B.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3004/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual comunica la retirada de la interpel•lació de referència,
publicada al BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
E)
Relativa a substitució d'una expressió en el text de la
pregunta amb sol•licitud de resposta oral davant el Ple de la
Cambra RGE núm. 2915/99.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3001/99, presentat per l'Hble. Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol•licita la substitució de
l'expressió "conseller de Presidència" per "consellera de Medi
Ambient" en el text de la pregunta de referència, presentada per
aquest diputat, relativa a criteris respecte de la incineració i
publicada al BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
parcials al Projecte de llei RGE núm. 2857/99, de modificació de
l'article 3 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears..
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
31291/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual sol•licita l'ampliació del termini de presentació d'esmenes al
projecte de referència, publicat al BOPIB 14, de 8 d'octubre
d'enguany.
En conseqüència, la Mesa acordà que:
* El termini de presentació d'esmenes a la totalitat finalitzarà dia
19 d'octubre d'enguany, a les 14 hores.
* El termini de presentació d'esmenes parcials s'amplia fins a dia
23 d'octubre d'enguany, a les 13 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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