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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2761/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a concerts educatius. (Mesa de
29 de setembre del 1999).

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel•la el Govern de les Illes Balears
sobre concerts educatius.

Motivació:

Conèixer els criteris del Govern sobre els concerts
educatius especialment els criteris per a la seva renovació i
modificació, després de la denegació al col•legi Sant Antoni Abat
de Son Ferriol (Palma de Mallorca) de la modificació del concert
educatiu amb l'objecte d'impartir ensenyament de batxillerat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular interpel•la el
Govern de les Illes Balears sobre la política del Govern en matèria
de concerts educatius, circumstància que suposa greus perjudicis
a tota la comunitat educativa de Son Ferriol.

Palma, a 23 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Ma González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2796/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consellers sense
cartera (responsables). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2797/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consellers sense
cartera (adscrits). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2798/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la
integració i promoció escolar i social de la població escolar gitana.
(Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2799/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades relatives
a l'escolarització d'alumnes de la minoria gitana. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2800/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accidents
laborals. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2801/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnes
estrangers escolaritzats als centres docents de les Illes Balears. (Mesa
de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2802/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació de
les Illes Balears en els darrers cinc anys a programes educatius de la
Unió Europea. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2803/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació de la
plantilla de professorat per a ensenyaments musicals. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2804/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació del
professorat del Conservatori de Música de les Illes Balears. (Mesa de
29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2805/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost efectiu dels
serveis d'educació no universitària per a l'exercici de l'any 2000.
(Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2806/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost efectiu dels
serveis d'educació no universitària. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2807/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament del programa "Aldea Digital". (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2808/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a
biblioteques escolars. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2809/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
previstes a centres educatius públics de les Illes Balears per a l'any
2000. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2810/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
realitzades a centres educatius públics en els darrers cinc anys.
(Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2811/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències
concedides als funcionaris docents. (Mesa de 29 de setembre del
1999).
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 RGE núm. 2812/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plantilla als
centres docents públics del professorat d'ensenyament secundari.
(Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2813/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'aplicació de l'ecotaxa (Conselleria de Turisme). (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2814/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector oví i caprí). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2815/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector lacti). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2816/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector de la carn de boví). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2817/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector de les fruites i hortalisses). (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2818/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector de l'oli d'oliva). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2819/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector de la fècula de patata). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2820/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector dels cultius herbacis). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2821/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posicionament
del Govern respecte de les reformes previstes a l'Agenda 2000
(sector del vi). (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2822/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació del
contracte a Ràdio Jove per a l'any 2000. (Mesa de 29 de setembre
del 1999).

 RGE núm. 2823/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència als consells insulars de llars de l'Ibas. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2824/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de la residència de la Bonanova al Consell Insular de
Mallorca. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2825/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència als consells insulars del centre base de Minusvàlids de
l'Ibas. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2826/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència als consells insulars de la gestió subvencionada de
l'Ibas a centres concertats. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2827/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència d'ajudes a persones majors i a discapacitats als consells
insulars. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2828/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons
de garantia per a pensions d'aliments. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2829/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
que es pensen refer. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2830/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
millorar la comoditat de les persones amb mobilitat reduïda. (Mesa
de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2831/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a discapacitats a
la Universitat de les Illes Balears. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2832/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per
venda d'entrades al Museu Puig dels Molins d'Eivissa. (Mesa de 29
de setembre del 1999).

 RGE núm. 2833/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per
venda d'entrades al Museu d'Eivissa-Formentera. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2834/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visitants del
Museu Puig dels Molins d'Eivissa. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2835/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visitants del
Museu d'Eivissa-Formentera. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2836/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per
venda d'entrades al Museu de Mallorca. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2837/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visitants del
Museu de Mallorca. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2838/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per
venda d'entrades al Museu de Menorca. (Mesa de 29 de setembre del
1999).
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 RGE núm. 2839/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visitants del
Museu de Menorca. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2840/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reflex a les nòmines dels interins del cent per cent de les
retribucions. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2841/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei
reguladora de les subvencions. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2842/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'aplicació de l'ecotaxa (Conselleria d'Hisenda). (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2843/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació i funcions del director general de Presidència. (Mesa de 29
de setembre del 1999).

 RGE núm. 2844/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Comissió Interdepartamental de Dret Civil. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2845/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
traspàs de competències del Govern balear als consells insulars en
relació amb la reunió mantinguda amb les tres presidentes dels
consells insulars. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2846/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elements de
lleialtat i cooperació institucional. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2847/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'institucionalització democràtica de les Illes Balears. (Mesa de 29
de setembre del 1999).

 RGE núm. 2848/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectivitat de
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2849/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de
la Llei de consells insulars. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

De quines seccions pressupostàries són responsables els
consellers sense cartera?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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.

A quina secció pressupostària són adscrits els consellers
sense cartera?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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 actuacions té previstes el Govern per millorar la
integració i promoció escolar i social de la població escolar gitana?

Quina partida pressupostària destinarà a un programa
específic amb aquesta finalitat d'educació compensatòria?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades relatives a l'escolarització d'alumnes
de la minoria gitana?

Indicar la taxa d'escolarització, la classe de centre, la
mitjana d'absentisme escolar i la taxa d'abandó prematur del sistema
educatiu.

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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
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formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina ha estat la sinistralitat laboral en els darrers cinc
anys a les Illes Balears?

Indicar el nombre d'accidents laborals per any i per illa,
especificant-ne la causa i classe, així com si s'han originat en
jornada de treball o in itinere o si han causat o no baixa.

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'alumnes estrangers, inclosos els de
la Unió Europea, escolaritzats als diferents nivells d'ensenyament
en els centres docents de les Illes Balears?

Indicar el país de procedència, el nivell educatiu, la
classe de centre docent, el municipi i l'illa.

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la participació de les Illes Balears, durant
els darrers cinc anys, en els programes educatius de la Unió
Europea?

Indicar el programa, les actuacions realitzades, el
nombre de participants i l'import de les ajudes econòmiques.

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

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

Quines són les previsions del Govern respecte de la
dotació de la plantilla per a l'ensenyament musical?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 escrita.

Quines són les previsions del Govern respecte de la
dotació de la plantilla de professorat del Conservatori de Música de
les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 escrita.

Quin serà, segons el Govern, el cost efectiu dels serveis
d'educació no universitària per a l'exercici de l'any 2000?

Com ho distribueix per capítols pressupostaris?

Quins estudis econòmicofinancers avalen l'import de
l'esmentat cost efectiu?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 escrita.

Quin ha estat el cost efectiu corresponent als serveis
d'educació no universitària durant els darrers cinc anys?

Indicar per capítols pressupostaris.

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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
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formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Té intenció el Govern de contribuir al desenvolupament
del programa "Aldea Digital"?

Quina quantitat pensa destinar a aquesta finalitat en el
proper exercici pressupostari?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 escrita.

Quines són les inversions que s'ha previst realitzar a
biblioteques escolars?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

Quines són les inversions previstes als centres educatius
públics de les Illes Balears per a l'any 2000, tant per a centres de
nova construcció com per a obres d'ampliació, manteniment i
reforma, indicant-ne el municipi i la quantia de la inversió?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

Quines han estat les inversions realitzades als centres
educatius públics en els darrers cinc anys?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 escrita.

Quantes llicències per estudi i de quina modalitat hi ha
concedides als funcionaris docents el dia de la data?

Pensa el Govern realitzar noves convocatòries i amb quin
nombre de places i modalitats?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 escrita.

A l'inici del curs escolar, quantes places del professorat
d'ensenyament secundari no s'ha cobert als centres docents públics?
Indicar el centre, el municipi i l'especialitat.

Palma, a 21 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

Quins criteris es tendran en compte a l'hora d'aplicar
l'ecotaxa per part de la Conselleria de Turisme?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.
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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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
oví i cabrum de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
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.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
lacti de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
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.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
de la carn de boví de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
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.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
de les fruites i hortalisses de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
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.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
de l'oli d'oliva de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
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.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
de la fècula de patata de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
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.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
dels cultius herbacis de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
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.

Quin és el posicionament del Govern balear sobre la
incidència de les reformes previstes a l'Agenda 2000 per al sector
del vi de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
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.

Es renovarà el contracte de Ràdio Jove per a l'any 2000?

En cas afirmatiu, quines seran les condicions?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC) 
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.

Es transferiran als consells insulars les llars de l'Ibas
següents: Llar de Felanitx, Llar de Manacor, Llar de Maó, Llar
d'Eivissa, Llar del Pont d'Inca, Llar de l'Avinguda Argentina, Llar
de Llucmajor (quan estigui acabada?

En cas afirmatiu, quan és prevista la transferèn- cia?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás 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 escrita.

Es transferirà al Consell Insular de Mallorca la
residència de la Bonanova per part de l'Ibas?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE) 
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.

Es transferirà als consells insulars el centre base de
Minusvàlids de l'Ibas?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF) 
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.

Es transferirà als consells insulars la gestió subvencionada
de l'Ibas a centres concertats?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

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

Es transferirà als consells insulars la totalitat d'ajudes a
persones majors i ajudes a discapacitats de l'Ibas?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

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

Es pensa crear un fons de garantia per a pensions
d'aliments per solucionar aquelles situacions d'emergència
immediata?

En cas afirmatiu, indicar els calendaris, els objectius, les
característiques i el pressupost del fons esmentat.

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
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.

Es pensen refer el Pla integral d'atenció a la infància, el
Pla autonòmic per a les persones majors, el Pla autonòmic de
drogues i el Pla de salut mental?

En cas afirmatiu, quin és l'objecte d'aquesta reelaboració
que es realitzarà i quin és el calendari? Tornaran a ser debatuts en
el Ple del Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.



BOPIB núm.13 - 1 d'octubre del 1999 125

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
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 mesures té previstes de realitzar el Govern per
facilitar l'accés als trens i millorar la comoditat de les persones
amb mobilitat reduïda (PPMMRR)?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

Quin és el nombre de discapacitats que varen accedir a
la Universitat de les Illes Balears en els darrers tres anys?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els ingressos per venda d'entrades al
Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant el 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els ingressos per venda d'entrades al
Museu d'Eivissa-Formentera durant el 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
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.

Quin nombre de visitants ha rebut el Museu del Puig dels
Molins d'Eivissa durant l'any 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

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

Quin nombre de visitants ha rebut el Museu d'Eivissa-
Formentera durant l'any 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els ingressos per venda d'entrades al
Museu de Mallorca durant el 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ) 
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.

Quin nombre de visitants ha rebut el Museu de Mallorca
durant l'any 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els ingressos per venda d'entrades al
Museu de Menorca durant el 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin nombre de visitants ha rebut el Museu de Menorca
durant l'any 1998?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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.

A quina nòmina es veuran reflectit els interins el cent
per cent de les retribucions i els corresponents endarreriments?

Palma, a 20 de setembre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
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 presentar al
Parlament de les Illes Balears una llei reguladora de les
subvencions? En cas afirmatiu, quan?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris es tendran en compte a l'hora d'aplicar
l'ecotaxa per part de la Conselleria d'Hisenda?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines competències, quins serveis, quines funcions, quin
personal adscrit i quin pressupost té el director general de
Presidència del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
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.

Es pensa crear una Comissió Interdepartamental de Dret
Civil? En cas afirmatiu, quins en seran la composició, les funcions
i el pressupost?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ) 
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 va ser el resultat de la reunió que mantingueren les
tres presidentes dels consells insulars el passat 16 de setembre del
1999 amb el Molt Hble. Sr. Francesc Antich, en relació amb el
traspàs i la qualificació de les competències que seran transferides
pel Govern balear als consells insulars, indicant-ne transferències;
programes, serveis i instal•lacions de cadascuna i pressupost?

Palma, a 23 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA) 
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.

En què consisteix i quins són els elements de lleialtat i
cooperació institucional que vol implantar el Govern balear?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB) 
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.

En què consisteix la política d'institucionalització
democràtica de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC) 
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.

En quin termini de temps té previst el Govern balear fer
efectiu l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia i quins seran els
criteris que inspiraran el pla de transferències?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD) 
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.

Quin són els articles que pretén reformar el Govern
balear de la Llei de consells insulars?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2767/99, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció dels llocs
d'amarrament nàutic dels ports de Ciutadella i Fornells. (Mesa de 29
de setembre del 1999).

 RGE núm. 2768/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de les
promeses del Molt Hble. Sr. President del Govern balear. (Mesa de
29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2769/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Ma
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat
de la concessió del túnel de Sóller. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2771/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
notificació de l'anul•lació del concurs-oposició. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

 RGE núm. 2774/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
legalització de les drogues. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2775/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada
en marxa de la policia autonòmica. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2776/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a institut de Sant Llorenç i
Sant Agustí. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2777/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Palau de
Congressos i Exposicions. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2778/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió delegada
per assumptes turístics. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2779/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de
funcionaris del Govern, mitjans tècnics i materials i la WEB oficial
de la institució. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2780/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada del
Projecte de llei 2437/99, de modificació de l'article 3 de la Llei
5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'administració de la
CAIB.(Mesa de 29 de setembre del 1999).
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 RGE núm. 2781/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a utilització de
parquet de caoba tropical per decorar el despatx del vicepresident
del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Turisme les
declaracions fetes per la consellera de Medi Ambient de reduir els
llocs d'amarrament nàutic dels ports de Ciutadella i Fornells?

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

Dins l'acció de Govern, pensa el Sr. President Antich
complir totes les promeses que va realitzar en el seu discurs
d'investidura?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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 Ple.

Ha començat alguna actuació el Govern de les Illes
Balears encaminada al rescat de la concessió del túnel de Sóller?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
José Ma González i Ortea.

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.

Com es notifica als més de 6.000 opositors l'anul•lació del
concurs-oposició?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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 Ple.

Està d'acord el president del Govern amb les recents
manifestacions fetes per la consellera Hble. Sra. Fernanda Caro,
relatives a la necessitat de legalització de les drogues?

Palma, a 27 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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 Ple.

Quines gestions ha realitzat el conseller d'Interior per
posar en marxa la policia autonòmica?

Palma, a 20 de setembre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

Quina és la situació actual de l'institut de Sant Llorenç i
Sant Agustí d'Eivissa?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears adjudicar per
concurs públic el projecte de realització d'un palau de congressos
i exposicions a les Illes Balears?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conselleries del Govern de les Illes Balears no
formaran part de la comissió delegada per assumptes turístics?

Palma, a 14 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Com justifica el president del Govern de les Illes Balears
la utilització de funcionaris del Govern, mitjans tècnics i material
i la WEB oficial de la institució per transmetre fotografies,
comunicats i declaracions d'una entrevista del president amb un
candidat del PSC, sense representació institucional, durant la seva
recent visita oficial a Barcelona?

Palma, a 24 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.

Quin motiu va fer retirar el Projecte de llei RGE núm.
2437/99, de modificació de l'article 3 de la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'administració de la CAIB?

Palma, a 24 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.

Està d'acord la consellera de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears amb la utilització de parquet de caoba tropical en
la decoració del despatx del vicepresident del Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 24 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2782/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reformes al cànon de sanejament d'aigües, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2783/99, de l'Hble. Sr. Diputat J. Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició de
la documentació històrica de James Maps, a contestar davant la
Comissió d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2784/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb l'ajuntament de Calvià, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2785/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política impositiva
del Govern de les Illes Balears en el Parc BIT, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 29 de setembre del
1999).

Palma, a 29 de setembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Quines reformes s'introduiran a la Llei del cànon de
sanejament d'aigües?

Palma, a 24 de setembre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan adquirirà el Govern de les Illes Balears la
col•lecció bibliogràfica i documental del Sr. James Maps?

Palma, a 23 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Com preveu el Govern de les Illes Balears solucionar el
conveni amb l'ajuntament de Calvià en relació amb les 35 places
concertades per la residència de majors de Calvià?

Palma, a 21 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Quina serà la política impositiva del Govern de les Illes
Balears en relació amb el Parc BIT?

Palma, a 24 de setembre del 1999.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2762/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació del "punt d'encontre". (Mesa de 29 de setembre del
1999).

 RGE núm. 2766/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'una biblioteca pública a Eivissa. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els serveis assistencials i els estudis sociològics detecten
importants necessitats d'atenció especialitzada per tal de fer front als
conflictes que sorgeixen dins el nucli familiar.

Concretament, un dels conflictes més crítics detectats per
l'Oficina d'ajuda a les víctimes del delicte, entre d'altres, és el
compliment sense deteriorar les relacions familiars del dret de
visites que es concedeix a un dels cònjuges després de produir-se
una ruptura matrimonial.

El mateix col•lectiu de jutges ha sol•licitat en més d'una
ocasió una coordinació a l'hora de donar sortida a aquesta
problemàtica.

De les experiències dutes a terme a altres comunitats,
entenem que l'anomenat "punt d'encontre" pot ser un punt de partida
per tal de donar solució a la dita problemàtica. Aquest punt estaria
assistit per un equip de professionals i coordinat amb el Ministeri de
Justícia i el Consell General del Poder Judicial.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear en el termini de dos mesos l'anomenat "punt
d'encontre", amb la coordinació prèvia amb el Poder Judicial".

Palma, a 16 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estarás i Ferragut.
El portaveu:
José Ma González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mallorca i Menorca tenen biblioteques públiques de
titularitat estatal i gestió autonòmica, les úniques illes que no
disposen d'aquest servei de cultura dins la nostra comunitat són les
illes Pitiüses.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta
aquesta proposició no de llei, perquè es prengui l'acord següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en els pressuposts per a l'any 2000 sigui inclosa
la quantitat necessària per a la posada en marxa de l'esmentada
biblioteca".

Palma, a 23 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
El portaveu:
José Ma González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2763/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de l'oficina de solvència patrimonial, amb
sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2764/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació del gabinet d'orientació i assessorament familiar,
amb sol•licitud de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 29 de setembre del 1999).

 RGE núm. 2765/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes per a la redacció dels catàlegs municipals de
protecció del patrimoni històric, amb sol•licitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 29 de
setembre del 1999).

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Exposició de motius:

La comunitat autònoma de les Illes Balears va ser una de
les primeres a Espanya a posar en marxa l'Oficina d'ajuda a les
víctimes del delicte l'any 1989. Posteriorment, es van obrir
extensions a l'illa de Menorca i d'Eivissa, i a la seu de la policia
municipals i als jutjats, aquesta darrera, fruint d'un conveni entre
el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquest servei ha esdevingut del tot positiu per als
ciutadans d'aquestes illes, i ha intensificat, sens dubte, les relacions
entre les diferents administracions. Fruit d'aquestes relacions, el
Poder Judicial ha vengut sol•licitant la possibilitat de creació d'una
oficina de solvència patrimonial per tal d'unificar les investigacions
de solvència al jutjat, que revertirà, sens dubte, en una major
eficàcia i agilitat en les investigacions.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa, d'acord amb el Consell General del
Poder Judicial i el Ministeri de Justícia, una oficina de solvència
patrimonial".

Palma, a 16 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José Ma González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Exposició de motius:

És un deure de les administracions millorar l'execució de
polítiques sensibles a la família perquè totes elles puguin resoldre
els problemes que se'ls presenten complexos o simplement oferir-los
orientació i assessorament.

Segons l'experiència d'altres comunitats autònomes, la
posada en marxa d'un gabinet d'orientació i assessorament familiar
on es puguin adreçar per fer qualsevol tipus de consulta les persones
derivades d'un altre servei o bé adreçar-s'hi directament, ha
esdevingut una eina positiva a l'hora d'oferir informació i orientació
de qualsevol tema que afecti la família, proporcionar a les famílies
l'accés als recursos i a les prestacions a les quals poden acudir
demanant ajuda per resoldre les seves necessitats i, en definitiva,
afavorir el desenvolupament integral de la família.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a posar en marxa en el termini màxim de tres mesos el
Gabinet d'orientació i assessorament familiar".

Palma, a 16 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José Ma González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

L'ay 1967, el Ministeri d'Educació publicà el llibret
titulat Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos y
científicos: Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla
de Menorca, elaborat conjuntament per Ma Lluïsa Serra Belabre
i Josep Mascaró Pasarius, en el qual es dóna notícia del primer
inventari exhaustiu del patrimoni arqueològic existent a l'illa de
Menorca. També, en el mateix volum, i en l'apartat final, es
publiquen aquelles instruccions que feien possible la delimitació
dels monuments per salvaguardar-los amb un perímetre de
protecció entorn seu. La validesa d'aquesta norma, però, es
demostrà ineficaç des del punt de vista jurídic en no haver-se
pogut comprovar la seva publicació en el Boletín Oficial del
Estado, tot i que si és ver que el Decret 2563/1966, de 10 de
setembre, pel qual es declaren Monumentos del Estado tots els
monuments megalítics, coves prehistòriques i altres restes
prehistòriques i protohistòriques de les illes de Mallorca i
Menorca.

Cap a finals dels anys vuitanta, alguns ajuntaments
promogueren la redacció de catàlegs de protecció del patrimoni
arqueològic -la majoria- arquitectònic, etnològic i paleontològic,
en comprovar-se que la seva inclusió en els planejaments
urbanístics era una de les mesures més efectives per a la protecció
d'aquest patrimoni en perill de degradació. Seguint aquesta línia,
el Govern de les Illes Balears va promoure la redacció de les
cartes arqueològiques per tal de conèixer i avaluar la situació i
l'estat d'aquest patrimoni.

És així que arribem a la Llei 12/1998, del patrimoni
històric de les Illes Balears, on, entre d'altres mesures de
protecció, a la seva disposició transitòria tercera, estableix un
termini màxim de dos anys, des de l'entrada en vigor d'aquesta
llei, perquè aquells ajuntaments que no disposin de catàleg de
protecció del Patrimoni Històric, aprovat definitivament, elaborin
i modifiquin els seus instruments de planejament urbanístic per
incloure'ls.

Aquesta norma és una de les principals iniciatives que
es van emprendre amb l'aprovació de la llei per fer realment
efectiva la protecció del nostre patrimoni històric.

En aquest sentit, encara hi ha alguns ajuntaments de les
Illes Balears que encara no compten amb aquests instruments de
protecció, i atès que l'incompliment d'aquesta disposició tercera
por suposar la paralització de qualsevol modificació o revisió dels
instruments de planejament dels ajuntaments que no hagin format
aquest catàleg de protecció, el Grup Popular presenta la proposició
no de llei següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dirigir-se als ajuntaments de les Illes Balears per
informar-los sobre la disposició transitòria tercera de la Llei
12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, instant a
aquells que no disposin de catàleg de protecció del patrimoni
històric del seu terme municipal, a iniciar els tràmits pertinents per
redactar-lo a la major brevetat possible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir als ajuntaments de les Illes la seva col•laboració
tècnica i econòmica per tal d'aconseguir la redacció dels catàlegs de
protecció del patrimoni històric del seu terme municipal, i en aquest
sentit hi comprometrà la corresponent partida econòmica en els
pressuposts de l'any 2000.

La partida econòmica que hi destini el Govern haurà
d'arribar a cobrir entre el 25% i el 35% dels costs d'elaboració del
catàleg, per ajuntament.

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.
El portaveu:
José Ma González i Ortea.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitució a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de setembre del 1999, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2733/99, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual es comunica la substitució de l'Hble. Sra. Diputada Ma Lluïsa
Dubón i Pretus a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Ma Barceló i Martí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de setembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.



BOPIB núm.13 - 1 d'octubre del 1999 133



134 BOPIB núm.13 - 1 d'octubre del 1999



BOPIB núm.13 - 1 d'octubre del 1999 135



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


