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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1053/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa al Pla de Salut.  (Mesa de 3 de
març del 1999).

 RGE núm. 1060/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla de Salut.  (Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1064/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla de Salut.  (Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1067/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa al Pla de Salut.  (Mesa de 3 de març del
1999).

Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, d'acord amb allò que preveu l'article 172 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, presenta, com a conseqüència
del debat celebrat a la Comissió d'Assumptes Socials sobre el Pla
de Salut, RGE. núm. 6122/98, les següents Propostes de
Resolució:

1.- El Parlament de les Illes Balears censura la
negligència del Govern que ha permès que Balears sigui l'única de
les 17 Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol que no disposa
d'un pla de salut aprovat i en vigor.

2.- El Parlament de les Illes Balears censura que el Pla
presentat s'hagi elaborat d'esquenes als professionals sanitaris (que
ni coneixen la seva existència) i del conjunt de la societat.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
de Salut presenta greus mancances que l'invaliden per acomplir els
seus objectius. La situació de la política de salut, és a dir, la
definició d'uns objectius que facin possible la millora de l'estat de
salut d'aquesta Comunitat d'aquí a uns anys, resta exactament
igual amb pla que sense pla: no es defineixen quins són els
problemes, no es justifica perquè uns són més prioritaris que
d'altres i no es concreta que és el que es pot canviar ni el que es
vol canviar.

4.- El Parlament de les Illes Balears constata la
inadequació del Pla de Salut a les determinacions establertes pel
Decret 938/89 quant a establiments d'objectius, establiment de
programes a desenvolupar, pla de finançament, pla d'execució i
criteris d'avaluació.

5.- El Parlament de les Illes Balears, per totes les raons
expressades als punts anteriors, considera necessària la devolució
del Pla de Salut al Govern per a la seva reelaboració d'acord amb els
criteris indicats.

Palma, a 25 de febrer del 1999.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb allò que

preveu l'article 172 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, com a conseqüència del debat celebrat a la
Comissió d'Assumptes Socials sobre el Pla de Salut, RGE. núm.
6122/98, les següents Propostes de Resolució:

1.- El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament i aprova el Pla de Salut de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que s'articulin els mecanismes necessaris per tal de realitzar una
avaluació continuada del Pla mitjançant la creació d'una unitat
d'informació sanitària dins la Conselleria de Sanitat i/o la Comissió
de seguiment i avaluació del Pla.

Palma, 26 de febrer del 1999.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb allò que

preveu l'article 172 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, com a conseqüència del debat celebrat a la
Comissió d'Assumptes Socials sobre el Pla de Salut, RGE. núm.
6122/98, les següents Propostes de Resolució:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a retirar el Pla de salut presentat en aquest
parlament.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar un pla de salut de la Comunitat que iniciï els seus treball
illa per illa per poder reflectir les problemàtiques diferenciades i els
objectius el més adients possibles.

3.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
ponència d'estudi i seguiment del Pla de salut que realitzi la
Conselleria de Sanitat i Consum.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar una enquesta de salut als ciutadans de les Illes prèvia a la
redacció d'un pla de salut.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
revisar i actualitzar les dades estadístiques del Pla de salut.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern  a
revisar els objectius reflectits en el Pla de salut i fixar uns objectius
realistes, indicant al mateix temps la millorar que es vol aconseguir
i amb quin temps es realitzarà cada objectiu.
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7.- Atès que l'atenció sociosanitària a les Illes és
deficient, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure en el Pla de salut uns objectius concrets a aconseguir en
el període de vigència del Pla.

8.- Atès que la talasèmia és una malaltia endèmica a
alguns indrets de les Illes, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a incloure en el Pla de salut els estudis que es realitzen
sobre la malaltia i a determinar uns objectius de control d'aquesta.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incloure en el capítol dedicat a la dona la problemàtica de
l'avortament i a fixar uns objectius concrets per millorar l'atenció
d'aquest problema a la sanitat pública.

Palma, 26 de febrer del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari PSM-Esquerra Nacionalista,

d'acord amb allò que preveu l'article 172 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta, com a conseqüència del
debat celebrat a la Comissió d'Assumptes Socials sobre el Pla de
Salut, RGE. núm. 6122/98, les següents Propostes de Resolució:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
retirar el Pla de salut per no contemplar els elements bàsics per
configurar un pla de salut com a instrument de planificació.

1.1.- Estudiar, segons criteris epidemiològics, la situació
de salut de les persones d'una regió sanitària i la seva dependència
i interrelació amb altres factors socials o mediambientals.

1.2.- Destacar les prioritats patològiques.
1.3.- Assenyalar els condicionants ambientals que

incideixen en la salut de la població estudiada: endèmies,
condicions de treball, pol•lució ambiental, dèficits en alimentació,
alimentació desequilibrada, factors culturals, hàbits poc
saludables...

1.4.- Expressar les institucions responsables de la
solució de la problemàtica sanitària.

1.5.- Establir objectius clars d'actuació sobre problemes
determinats i en un temps definit.

1.6.- Explicitar i concretar els diferents programes
d'actuació per a la reducció, en xifres concretes, de la dimensió
dels problemes actuals.

1.7.- Presentar una previsió de costos.
1.8.- Assenyalar clarament quins són els responsables

del Pla de salut.
1.9.- Determinar les tècniques d'avaluació de resultats.
1.10.- Assenyalar la vigència del Pla.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
adaptar el Pla de salut a la normativa vigent: Reial Decret
938/1989 -BOE núm. 179, de 28 de juliol del 1989- i Llei 4/92,
del Servei balear de la salut, article 55.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar una enquesta de salut, prèvia a l'elaboració del Pla, per
conèixer l'estat de salut dels ciutadans i les ciutadanes.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
crear grups de treball multidisciplinaris per a l'elaboració del Pla de
salut on hi siguin representats els col•lectius següents: sanitaris,
epidemiòlegs, economistes, gestors, agents socials, polítics...

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli estudiar, segons criteris
epidemiològics, la situació de salut de les persones d'una regió
sanitària i la seva dependència i interrelació amb altres factors
socials o mediambientals.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli destacar les prioritats
patològiques.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli assenyalar les condicions
ambientals que incideixen en la salut de la població estudiada:
endèmies, condicions de treball, pol•lució ambiental, dèficits en
l'alimentació, alimentació desequilibrada, factors culturals, hàbits
poc saludables...

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli expressar les institucions
responsables de la solució de la problemàtica sanitària.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli establir objectius clars
d'actuació sobre problemes determinats i en un temps definit.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli explicitar i concretar els
diferents programes d'actuació per a la reducció, en xifres concretes,
de la dimensió dels problemes actuals.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli  presentar una previsió de
costos.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli assenyalar clarament quins
són els responsables del Pla de salut.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli determinar les tècniques
d'avaluació de resultats al final de la vigència del Pla.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè en el Pla de salut es contempli assenyalar la vigència del Pla.

Palma, 26 de febrer del 1999.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1050/99, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 660/99, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió i
resultats de 4 anys de Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística (POOT)
de Mallorca). (Mesa de 3 de març del 1999).

Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveu l'article 153 del Reglament de la Cambra, presenta la
següent moció.

1.- El Parlament constata que el Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística (POOT) de Mallorca, aprovat a l'any 1995, no
ha suposat una contenció racional del creixement turístic ni
residencial de les zones turístiques de Mallorca: no ha aturat el
procés de saturació dels sòls urbans i ha permès l'execució de
moltes noves urbanitzacions.

2.- El Parlament constata que durant els primers quatre
anys de vigència del POOT de Mallorca, el Govern s'ha desentès
de les  inversions públiques previstes per cada zona turística en el
Programa d'Actuació i a l'Estudi Econòmic-Financer del Pla, i
reprova al Govern per aquest incompliment.

3.- El Parlament constata el baix nivell de compliment
de l'obligatorietat d'adaptació al POOT de Mallorca dels
instruments urbanístics municipals de planejament general.

4.- El Parlament constata que el Govern no ha duit a
terme les previsions del POOT de Mallorca relatives a adquisició
de sòl per dur a terme operacions d'intercanvi d'aprofitament,
fonamentalment adreçades a l'obtenció de terrenys dotacionals,
prioritàriament espais lliures públics en les àrees congestionades
de les zones turístiques, i que es basen en l'intercanvi de places
turístiques entre parcel•les de primeres línies en que se situïn
edificis d'allotjament obsolets i parcel•les aptes per a ús
d'allotjament turístic qualificades com a zones de reserva i
dotacionals, i reprova al Govern per aquest incompliment del Pla.

5.- El Parlament constata que el Govern no ha
desenvolupat cap de les previsions del POOT de Mallorca en
relació a les "àrees de reconversió preferent" (Cala Major,
Palmanova-Magalluf, Santa Ponça, Peguera, Port de Sóller, Cala
Sant Vicenç, Can Picafort, Cala Rajada, Cala Bona, s'Illot, Cala
d'Or, s'Arenal i Can Pastilla), i reprova aquest incompliment del
Pla.

6.- El Parlament constata la passivitat del Govern en
relació a la reforma interior de les zones especials de "Marivent-
Cala Major-Sant Agustí", i "El Molinar-Cala Gamba" de Palma,
i reprova aquest incompliment del Pla.

7.- El Parlament de les Illes Balears, a punt de complir-se
quatre anys des de l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística (POOT) de Mallorca, constata l'incompliment per
part del Govern de l'obligació de presentar cada dos anys al
Parlament una memòria relativa a l'aplicació del Pla, i el reprova per
aquest incompliment.

Palma, a 25 de febrer del 1999.
El portaveu:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1018/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
retard arribada BOCAIB a Menorca. (Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1034/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a violació de la Llei d'Espais Naturals per l'obertura d'un vial i àrea
per aparcament a Ses Fontanelles (Ciutadella). (Mesa de 3 de març
del 1999).

Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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.

Atesa la resposta parlamentària RGS núm. 1466/99 del
Director General de Relacions Exteriors a la pregunta RGE núm.
26/99, i atès que en el darrer nombre de la revista Empresa de
Menorca (revista informativa de PIMEM Menorca) ve publicat que
es encertada la nostra denúncia, demanem

Quines mesures prendrà el Govern Balear per evitar que
el BOCAIB arribi a l'illa de Menorca un més després de la seva
publicació?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

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.
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Atesa la denúncia de Seprona, en relació a l'obertura d'un
vial d'uns 900 metres de llarg i 3,5 d'amplària, entre el camí
d'Algairens i Ses Fontanelles, així com la destrucció de la coberta
vegetal i tala d'arbres a la cala de Ses Fontanelles, sense
autorització i tot situat dins una Àrea Natural d'Especial Interès;

1.- Considera, la Conselleria de Medi Ambient i
Ordenació del Territori, que els fets poden ésser constitutius de
delicte ecològic? I, en cas afirmatiu, quines mesures pensa prendre
al respecte?

2.- Independentment de la possible denúncia per delicte
ecològic, si és el cas, quines altres mesures de caràcter
administratiu, pensa adoptar el Govern davant la violació de la
Llei d'Espais Naturals?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 986/99, de l'Hble. Sra. Diputada Mª Àngels
Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
d'infectats per VIH. (Ratificació de l'admissió feta per delegació.
Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 998/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a criteris seropositius. (Ratificació de
l'admissió feta per delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 999/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a data creació registre de seropositius.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1000/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a criteris confidencialitat registre
seropositius. (Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de
3 de març del 1999).

 RGE núm. 1001/99, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a campanya publicitària sobre les DOT.
(Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1002/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdit total per
ajudes de menjadors escolars. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1003/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau
d'aplicació de l'ordre 8 de febrer del 1999. (Ratificació de
l'admissió feta per delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1004/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'absentisme escolar. (Ratificació de l'admissió feta per delegació.
Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1005/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de l'article
2 de l'ordre de 8 de gener. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1006/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
menors de 16 anys. (Ratificació de l'admissió feta per delegació.
Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1007/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cicles de la
formació professional als centres de les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió feta per delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1008/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i
Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inclusió d'activitats
d'IBATUR a la pàgina "WEB". (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1010/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compareixença
del president del Govern en Comissió i en Ple. (Ratificació de
l'admissió feta per delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1011/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de
televisió interactiva. (Ratificació de l'admissió feta per delegació.
Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1012/99, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció a
Telefònica pel conveni signat el 8 de febrer. (Ratificació de l'admissió
feta per delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1013/99, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tractament als animals morts. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1019/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a subministrament d'aigua potable a Ciutadella. (Ratificació de
l'admissió feta per delegació. Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1023/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de l'Institut
de Marratxí. (Ratificació de l'admissió feta per delegació. Mesa de 3
de març del 1999).

 RGE núm. 1024/99, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina
d'informació educativa. (Ratificació de l'admissió feta per delegació.
Mesa de 3 de març del 1999).

Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan es posarà en marxa el registre de seropositius
(infectats per VIH) a les Illes Balears i amb quins criteris per a la
seva creació?

Palma, a 23 de febrer del 1999.
La diputada:
Mª Àngels Leciñena i Esteban.

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.

Quins seran els criteris per a la creació del registre de
seropositius (infectats pel VIH)?

Palma, a 23 de febrer del 1999.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 Ple.

Té una data prevista la Conselleria per posar en marxa
un registre de seropositius (infectats pel VIH)?

Palma, a 23 de febrer del 1999.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures de confidencialitat es pensa posar en
marxa en el procés de creació del registre de seropositius
(infectats pel VIH)?

Palma, a 23 de febrer del 1999.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu i el cost de la campanya publicitària
endegada pel Govern entorn del Projecte de Llei de les DOT?

Palma, a 22 de febrer del 1999.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quin crèdit total disposa la Conselleria per atendre les
ajudes de menjadors escolars a les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin grau d'aplicació tendrà l'ordre de 8 de gener del 1999
sobre ajudes de menjadors als centres públics?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Conseller d'Educació, Cultura i Esports del Govern de les
Illes Balears, la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quines mesures pensa prendre la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports després d'haver fetes públiques les dades
d'absentisme escolar i conflictes disciplinaris als centres educatius
de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Afecta als alumnes de Palma l'article 2 de l'ordre de 8 de
gener sobre ajudes de menjador en tota la seva extensió?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa la Conselleria de Treball i Formació impedir
la contractació dels joves de menys de 16 anys sense el títol de
graduat d'educació secundària o formació professional?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Conseller de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears, la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quin coneixement té el Conseller de Treball i Formació
del procediment mitjançant el qual s'implantaven els cicles de la
formació professional als diferents centres de les Illes Balears?

Palma, a 17 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Quins criteris té establerts l'IBATUR per a la inclusió
d'activitats a les Illes Balears dins la pàgina "Web" del Govern de
la Comunitat Autònoma?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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

Per quin motiu el President del Govern aprofita una
interpretació del reglament per evitar comparèixer davant la
Comissió Parlamentària en la qual es sol•licità la seva
compareixença per donar explicacions sobre la sentència del cas
Túnel, ni tampoc va comparèixer en el Ple quan se li va demanar al
respecte?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 President del Govern de les Illes Balears, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Creu el Govern que la despesa que significa subvencionar
amb 50 milions a Telefònica per dur endavant un projecte de
televisió interactiva és una prioritat econòmica i social per a
Menorca?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Perquè el Govern de les Illes Balears no aporta la totalitat
de la subvenció a Telefònica pel conveni signat el 8 de febrer a
Menorca essent matèria de competències de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
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.
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Perquè el Govern no dona el mateix tractament com a
residus a tots els animals morts?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el deute acumulat els darrers tres anys per les
empreses privades subministradores d'aigua potable al terme
municipal de Ciutadella?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les causes que fan que l'Institut de marratxí
tengui un cost de mil cent milions de pessetes?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nom de la persona física o jurídica que fins
ara té encomanada la gestió de l'oficina d'informació educativa?

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1009/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal d'educació
transferit no universitari, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del 1999).

 RGE núm. 1025/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 566/98
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1026/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 14/99
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1027/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 16/99
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1028/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 15/99
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1029/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 17/99
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1030/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 18/99
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1031/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 12/99
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1032/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient 13/99
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del
1999).

 RGE núm. 1033/99, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de l'oficina
d'informació educativa, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 de març del 1999).
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 RGE núm. 1059/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Bosco Gomila,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
empreses subministradores d'aigua a Ciutadella, a contestar davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 3 de març del 1999).

Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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.

Quin és el número de personal transferit en les
competències d'educació no universitària amb data 1 de gener del
1998 en virtut dels acords de la Comissió Mixta de transferències
distribuïts per lloc de feina, illes i per les categories següents:

Personal funcionari no docent.
Personal laboral.
Funcionaris docents.

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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.

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 566/98 de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports?

Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n'és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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.

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 14/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i esports?

Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n'és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 16/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports?

Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n' és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 15/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i esports?

Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n'és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 17/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i esports?
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Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n'és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 18/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i esports?

Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n'és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 12/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i esports?

Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n'és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ofertes presentades a l'expedient de
contractació 13/99 de la Conselleria d'Educació, Cultura i esports?

Quan està prevista la seva resolució?
Quines són les empreses adjudicatàries, si n'és el cas?
A quina partida pressupostària s'adjudicarà? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost de l'oficina d'informació educativa
des de la seva creació fins el 28 de febrer del 1999? 

Palma, a 24 de febrer del 1999.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

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 Comissió.

Quants de doblers ha ingressat el Govern balear en
concepte de cànon de sanejament de les empreses subministradores
d'aigua a Ciutadella els anys 96, 97 i 98?

Palma, a 26 de febrer del 1999.
El diputat:
J. Bosco Gomila i Barber.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1063/99, del Grup Parlamentari Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i
Mixt, relativa a pedreres de Son Corp i Son Corpet. (Mesa de 3 de
març del 1999).

Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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, d'Esquerra
Unida de les Illes Balears i Mixt, presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

En aquests moments es troba molt avançada la tramitació
administrativa prèvia a l'obertura de dues pedreres situades a la zona
limítrofa entre els termes municipals de Petra i de Sineu, en els
indrets denominats Son Corp i Son Corpet.
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L'obertura d'aquestes explotacions afectaria una zona de
180.000 metres quadrats i, als forts impactes inherents a qualsevol
pedrera, se sumen els següents inconvenients específics:

- L'afectació d'una important zona forestal.
- L'afectació de dos camins públics.
- La proximitat d'habitatges.

A més, cal tenir en compte que a la mateixa zona hi ha
dues pedreres més en explotació i que estam lluny d'haver esgotat
la seva capacitat d'extracció.

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
prendre les mesures necessàries per impedir l'obertura de dues
pedreres als paratges coneguts com a Son Corp i Son Corpet, del
terme municipal de Sineu.

Palma, a 22 de febrer del 1999.
Els portaveus:
Francesc Antich i Oliver (GP Socialista).
Pere Sampol i Mas (GP PSM-Entesa Nacionalista).
Eberhard Grosske i Fiol (GP d'Esquerra Unida de les

Illes Balears).
M. Antònia Munar i Riutort (GP Mixt).

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a procediment d'urgència per a les Propostes de

la Comissió Tècnica Interinsular RGE núms. 796/99 i 797/99,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'espectacles públics i activitats recreatives, i en matèria
d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania, respectivament. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de març del 1999, a la vista de l'escrit RGE núm. 949/99,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb
l'establert per l'article 95 del Reglament de la Cambra, acordà la
tramitació pel procediment d'urgència de les propostes de
referència, publicades al BOPIB núm. 197, de 12 de febrer
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a no conformitat del Govern amb la tramitació de

la Proposició de Llei RGE. núm.452/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de març del 1999, a la vista de l'escrit RGE. núm. 1037/99
presentat pel Govern de les Illes Balears, restà assabentada de la no
conformitat del Govern amb la proposició de llei de referència,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a la modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats (BOPIB núm. 196 de 4 de
febrer del 1999), amb la qual cosa es dóna per tancat l'expedient
referent a aquesta proposició de llei.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a continuació de la tramitació de les Propostes

presentades per la Comissió Tècnica Interinsular (RGE núms. 796/99
i 797/99, un  cop preses en consideració pel Ple de la Cambra, i
obertura del termini de presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de març del 1999, un cop preses en consideració pel Ple de la
Cambra les propostes de referència, d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'espectacles públics i activitats
recreatives i en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania,
respectivament, d'acord amb l'establert per l'article 126.4 del
Reglament de la Cambra, procedeix de trametre-les a la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, i d'obrir el termini perquè s'hi
puguin presentar esmenes.

Aquest termini finalitzarà dia 12 de març d'enguany, a les
13 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a credencial presentada pel diputat electe Sr. José

Ramón Orta i Rotger (RGE núms. 1065/99 i 1066/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de març del 1999, es donà per assabentada de la presentació
per part del diputat electe Sr. José Ramón Orta i Rotger, de la seva
credencial.



5568 BOPIB núm.200 - 3 de març del 1999

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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