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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixences de tots els Hbles. Srs. Consellers del

Govern de les Illes Balears, davant les comissions parlamentàries
corresponents, per tal d'informar sobre el programa i la política
que pensen dur a terme durant la legislatura present (RGE núm.
2542/99).

A petició del Govern de les Illes Balears i per tal
d'informar sobre el programa i la política que es pensa dur a terme
durant la legislatura present, tengueren lloc les compareixences
següents:

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura,
Damià Pons i Pons, davant la Comissió d'Educació, Cultura i
Esports, dia 21 de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, Josep Maria
Costa i Serra, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, dia 22 de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient,
Margalida Rosselló i Pons, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, dia 22 de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, Celestí
Alomar i Mateu, davant la Comissió de Turisme, dia 23 de setembre
del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports, Josep Antoni Ferrer i Orfila, davant la
Comissió d'Ordenació Territorial, dia 23 de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, Antoni
Garcias i Coll, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, dia 28 de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Benestar
Social, Eberhard Grosske i Fiol, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, dia 28 de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria, Joan Mayol i Serra, davant la Comissió
d'Economia, dia 29 de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum,
Aina Salom i Soler, davant la Comissió d'Assumptes Socials, dia 29
de setembre del 1999.

* Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda, Pressuposts,
Energia i Innovació Tecnològica, Joan Mesquida i Ferrando,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, dia 30 de setembre del
1999.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1999, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 2857/99, de modificació de l'article 3 de la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, i conformement amb l'establert a l'article 95
del Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada, acordà de
tramitar el projecte de llei de referència pel procediment d'urgència.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al projecte esmentat,
el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia
19 d'octubre d'enguany, a les 14 hores.

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcias i Coll, secretari del Consell de Govern de
les Illes Balears

CERTIFIC: Que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió de 24 de setembre del 1999, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

34. Projecte de llei de modificació de l'article 3 de la Llei 5/1984,
de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A proposta de la Presidència, el Consell de Govern adopta
el següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei de modificació de l'article 3 de
la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autònoma, que s'adjunta.

Segon.- Atesa la necessitat d'ampliar l'estructura del Govern, al més
aviat possible, per adaptar-la al programa polític del Govern que va
obtenir l'aprovació de la cambra el passat dia 28 de juliol, amb la
investidura del president de les Illes Balears, s'acorda també de
sol•licitar al Parlament que es tramiti el projecte pel procediment
d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 95 del Reglament de
la Cambra.

Tercer.- Trametre el contingut d'aquest acord al Parlament de les
Illes Balears, als efectes pertinents."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vist-i-plau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, dia 27 de setembre del 1999.

El secretari del Consell de Govern.
Vist i plau, el president.
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A) 
Projecte de llei de modificació de l’article 3 

de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, 
de règim jurídic de l’Administració 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Una de les reformes més significatives que la Llei
orgànica 3/1999, de dia 8 de gener, ha operat en el text de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears ha estat la de modificar la
redacció de l’article 33.2, en el qual es limitava a deu les
conselleries amb responsabilitat executiva en les que podia
estructurar-se el Govern. La Llei orgànica esmentada elimina el
límit existent en l’actual article 33, però deixa formalment
inalterada la redacció de l’article 3 de la Llei 5/1984, de 24
d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma.

Davant aquesta circumstància, i atesa la conveniència
que l’estructura del Govern sorgit del darrer procés electoral pugui
ampliar-se, es considera oportú reformar parcialment l’article 3 de
la Llei de 5/1984, de manera que el nombre de conselleries amb
o sense responsabilitat executiva pugui ser determinat lliurament
pel President de les Illes Balears.

Aquesta modificació parcial i urgent s’aborda en
coherència amb el principis d’eficàcia i de seguretat jurídica,
sense prejutjar, això no obstant, una reflexió futura de més abast
sobre l’adaptació del text legal de 1984 que avui ha esdevingut, en
gran part, obsolet.

Així mateix, també es considera oportú eliminar
l’obstacle pressupostari present a l’apartat 4 de l’article 3 de la
Llei 5/1984, el qual condiciona el disseny organitzatiu de la
presidència del Govern més allà d’allò que tècnicament seria
desitjable en una norma de rang legal.

Article únic.

Queden sense contingut els apartats 3 i 4 de l’article 3 de
la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició final.

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El president:
Francesc Antich i Oliver
Palma, 24 de setembre del 1999.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2899/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a dissolució de l'agència del
Consorci 5-B. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2900/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a policia autonòmica. (Mesa de
6 d'octubre del 1999).

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpel•la el Govern de les Illes Balears
sobre la dissolució de l'agència del Consorci 5-B.

Després de la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, on va dir que dissoldria l'agència
del Consorci del Pla 5B, atès que aquesta agència ha estat
importantíssima per apropar l'administració al ciutadà i també per
tramitar les ajudes més directament, el Grup Parlamentari Popular
interpel•la el Govern de les Illes Balears en matèria del Pla Operatiu
5B pel que fa referència a la dissolució de l'agència del Consorci
5B.

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José M. González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Motivació: 

Conèixer els propòsits del Govern sobre la policia
autonòmica, així com de les seves competències, funcions i serveis,
la creació dels quals ha anunciat el conseller en un discurs equívoc.

Per això, el Grup Parlamentari Popular interpel•la el
Govern de les Illes Balears en relació amb la política d'aquest
envers la policia autonòmica.

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José M. González i Ortea.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2944/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
redacció per a la concertació de places de la gent major i
discapacitats. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2945/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del funcionament de l'Hospital Psiquiàtric. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2946/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportació del Govern de les Illes Balears a l'acte-conferència
"Alternatives a la penalització de les drogues". (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2947/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la
plantilla del professorat als centres públics. (Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 2948/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a menjadors
escolars al present curs escolar. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2949/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
escolar al present curs escolar. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2950/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a professors
interins nomenats a temps parcial. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2951/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat dels
llibres de text a l'actual curs escolar i la seva quantia. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2952/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons de
cooperació municipal. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2953/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adaptació
dels estatuts dels clubs esportius al que es disposa a la disposició
transitòria del Decret 147/97, de 21 de novembre. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2954/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col•laboració
del Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya en
política lingüística. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2955/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col•laboració
del Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya en
formació de tècnics. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2956/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un
alberg juvenil a Menorca. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2957/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació d'un
alberg juvenil a Menorca. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2958/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a col•laboració
del Govern de les Illes Balears i els consells insulars en la gestió del
patrimoni històric. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2959/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a béns mobles
lliurats a museus de titularitat pública (persones físiques o
jurídiques). (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2960/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a béns mobles
lliurats a museus de titularitat pública (actuacions policials, judicials
o inspeccions de Marina). (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2961/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a béns mobles
lliurats a museus de titularitat pública (d'altres administracions
públiques). (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2962/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió
dels costs de les competències transferides als consells insulars.
(Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2963/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de visita del Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears a la Generalitat de Catalunya. (Mesa de 6 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 2964/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de viatge de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència a
Finlàndia. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2965/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competències de les transferides al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera que assumirà l'Ajuntament de Formentera. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2966/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada
en marxa d'una oficina d'informació i planificació familiar. (Mesa de
6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2967/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència als consells insulars de les competències en matèria de
la dona. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2968/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modalitats noves
al programa Art Jove. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).
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 RGE núm. 2969/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió de la
Comissió Interdepartamental de Joventut. (Mesa de 6 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 2970/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
del consorci XIB. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2971/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació i
promoció del carnet jove. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2972/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de
carnets joves fets fins a dia 31 de juliol del 1999. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2973/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comerços que
tenen conveni amb el carnet jove. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2974/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a joves
beneficiats per les conferències de salut. (Mesa de 6 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 2975/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
del cicle de conferències de salut. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2976/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
de noves instal•lacions juvenils a Mallorca. (Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 2977/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
de noves instal•lacions juvenils a Menorca. (Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 2978/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
de noves instal•lacions juvenils a Formentera. (Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 2979/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incorporació
de noves instal•lacions juvenils a Eivissa. (Mesa de 6 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 2980/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a organitzador
de les jornades celebrades al municipi d'Artà. (Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 2981/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la
comissió d'activitats de joventut. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2982/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment del
decret de subvencions a entitats juvenils. (Mesa de 6 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 2983/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociacions amb
les associacions de cine per a la renovació del conveni de descomptes
per als joves. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2984/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació del
conveni amb la fundació projecte jove per dur endavant el programa
"Adona-te'n". (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2985/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pista d'aventures.
(Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2986/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a Diver
Espai. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2987/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la pista
d'aventures de l'illa de Menorca. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst la Conselleria de Treball i Benestar Social
presentar la redacció per a la concertació de places de la gent major
i discapacitats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es procedirà a una modificació del funcionament actual de
l'Hospital Psiquiàtric?, en cas afirmatiu, quina serà la modificació,
detallant-ne els objectius, els plans de futur i el pressupost?

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

Quina ha estat l'aportació del Govern de les Illes Balears
a l'acte-conferència sota el títol "Alternatives a la penalització de
les drogues", organitzada pel Grup d'Esquerra Unida-Els Verds de
Mallorca, entre d'altres?

Palma, a 30 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Com ha augmentat la plantilla del professorat als centres
públics per al curs 1999/2000? Indicar el grup, el cos i el nombre
de places d'increment, així com la plantilla total.

Palma, a 28 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 formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de menjadors escolars a les Illes
Balears? Quants d'alumnes hi ha previst atendre en el present curs
escolar? Quins recursos pressupostaris s'han destinat a aquesta
finalitat en els darrers tres anys? Indicar-ho per any, municipi i
illa.

Palma, a 28 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 's el nombre de centres afectats pel servei de
transport escolar al present curs escolar? A quants d'alumnes
afecta l'esmentat servei complementari? Quins recursos
pressupostaris es destinaran a la contractació de l'esmentat servei?
Indicar-ho per illa i municipi.

Palma, a 28 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.

Quants de professors interins s'han nomenat a temps
parcial? Indicar-ne el nivell educatiu, tot assenyalant el còmput
mitjà d'horari setmanal, la retribució mitjana i quin percentatge
mitjà de retribució correspon a aquest grup de funcionaris amb
treball a temps parcial en relació amb la mesura de retribució de
jornada a temps complet.

Palma, a 28 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.

Amb quin percentatge d'alumnes matriculats a centres
docents de les Illes Balears ha afectat la gratuïtat dels llibres de text
a l'actual curs escolar? Quina és la seva quantia?

Palma, a 28 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.

Quan serà operatiu el fons de cooperació municipal
anunciat pel president del Govern de les Illes Balears en el debat
d'investidura?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.

Atesa l'ordre del conseller de Treball i Benestar Social, de
dia 6 de setembre del 1999, publicada al BOCAIB núm. 118, de 18
de setembre del 1999, per la qual s'amplia, de forma extraordinària
el termini d'adaptació d'estatuts dels clubs esportius en l'àmbit de la
CAIB, quants clubs esportius han adaptat els seus estatuts segons
l'establert en virtut de la disposició transitòria del Decret 147/1997,
de 21 de novembre, especificant-ne el nom del club i la distribució
territorial per illes?

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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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.

Quines iniciatives concretes de cooperació vol
emprendre el Govern de les Illes Balears amb el Govern de la
Generalitat de Catalunya per a la confecció d'estudis
sociolingüístics?

Palma, a 27 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes de cooperació vol emprendre el
Govern de les Illes Balears amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya per a la formació de tècnics?

Palma, a 27 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quins són els factors que determinaran la creació i
ubicació d'un alberg juvenil a l'illa de Menorca?

Palma, a 27 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 ubicacions que estudia el Govern de les
Illes Balears per ubicar un nou alberg juvenil a l'illa de Menorca?

Palma, a 27 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 mesures de col•laboració pensa establir el Govern
de les Illes Balears amb els consells insulars per potenciar i
incrementar la vigilància del patrimoni històric de les Illes Balears?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quants d'objectes arqueològics i/o paleontològics han estat
dipositats per persones físiques o jurídiques als museus públics de
la comunitat autònoma de les Illes Balears des del 1985?
Especificar-ne el nom i els cognoms de la persona lliuradora, la
descripció de l'objecte, la data del dipòsit i el museu al qual s'ha
lliurat el bé.

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Quants d'objectes arqueològics i/o paleontològics han estat
dipositats als museus públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears des del 1985, arran d'actuacions policials, judicials o
inspeccions de marina? Especificar-ne el lliurador, la descripció de
l'objecte, la data del dipòsit i el museu al qual s'ha lliurat el bé.

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants d'objectes arqueològics i/o paleontològics han
estat dipositats per altres administracions públiques als museus
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears des del
1985? Especificar-ne l'administració lliuradora, la descripció de
l'objecte, la data del dipòsit i el museu al qual s'ha lliurat el bé.

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

Es pensen revisar els costs de les competències
transferides als consells insulars? En cas afirmatiu, quan es
procedirà a aquesta revisió i quin contingut tendrà aquesta revisió?

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

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

Quin ha estat el programa de la visita del Molt Hble. Sr.
President de la comunitat autònoma a la Generalitat de Catalunya,
indicant-ne l'horari, el programa, els objectius i el pressupost?

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

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

Quin ha estat el programa del viatge de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència a Finlàndia, indicant-ne l'horari, la
propaganda, els objectius, els acompanyants, si n'és el cas, i el
pressupost?

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

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

Quines competències de les transferides i de les que es
transferiran al Consell Insular d'Eivissa i Formentera assumirà
l'Ajuntament de Formentera?

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears la posada en
marxa d'una oficina d'informació i planificació familiar? En cas
afirmatiu, interessaria conèixer la ubicació possible, el
funcionament, l'estructura, el pressupost i el calendari.

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears transferir als
consells insulars les competències en matèria de la dona?

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

Pensa incorporar alguna modalitat nova dins del
programa Art Jove per a l'any que ve?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Quan es pensa reunir la comissió interdepartamental de
la Joventut i qui la presidirà?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Pensa la Direcció General de Joventut mantenir el
consorci XIB per a la gestió de les instal•lacions juvenils? En cas
afirmatiu, quins seran els membres del consell de direcció, el
pressupost i el pla educatiu?

Palma, a 30 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins projectes té la Direcció General de Joventut per
potenciar i promocionar el carnet jove?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Quin nombre de carnets s'han fet a dia 31 de juliol del
1999?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Nombre total de comerços tenen conveni per a la
promoció del carnet jove i ofereixen descomptes.

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Nombre total de joves que s'han beneficiat de les
conferències de salut fetes per la Direcció General de Joventut.

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es pensa mantenir per al proper any el cicle de
conferències de salut per part de la Direcció General de Joventut?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es pensa incorporar alguna nova instal•lació juvenil a
l'illa de Mallorca?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Es pensa incorporar alguna nova instal•lació juvenil a
l'illa de Menorca?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Es pensa incorporar alguna nova instal•lació juvenil a
l'illa de Formentera?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Es pensa incorporar alguna nova instal•lació juvenil a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Qui era l'organitzador de les jornades celebrades al
municipi d'Artà sobre el tema "Alternatives a la legalització de les
drogues"?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Quantes vegades s'ha reunit la comissió d'activitats de
Joventut des del mes de juliol fins al dia d'avui?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Pensa mantenir la Direcció General de Joventut el decret
de subvencions a entitats juvenils per al proper any? En cas
afirmatiu, serà aquest decret obert a les entitats polítiques i
sindicals?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Quines negociacions ha dut la Direcció General de
Joventut amb l'associació de cines per a la renovació del conveni de
descomptes i avantatges per als nostres joves? Creu important
aquesta renovació?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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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.

Es renovarà el conveni que té signat el Govern amb la
fundació projecte jove per dur endavant el programa "Adona-
te'n"?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Es farà per les festes de Nadal per als nostres joves a
l'illa de Mallorca la pista d'aventures?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Es donarà suport a Diver Espai a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Es donarà suport a la pista d'aventures de l'illa de
Menorca?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2865/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'efecte 2000.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 2903/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll del Grup Parlamentari Popular, relativa a donació de 3.500
milions de pessetes del Govern balear al Consell Insular de Mallorca.
(Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2904/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conselleries afectades pel suplement de finançament al Consell
Insular de Mallorca. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2905/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
persones contractades per l'Ibatur a la recent convocatòria dels
passats 18 i 19 de setembre. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2906/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan A. Ramonell
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures a
adoptar davant el problema dels rent a car pirates. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2907/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions dels
consellers sense cartera. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2908/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consellers sense
cartera. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2909/99, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció
d'amarraments nàutics dels ports de Ciutadella i Fornells en relació
amb la millora del turisme de qualitat i la desestacionalització de la
temporada turística. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2910/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adscripció del
professorat a l'ensenyament secundari per impartir l'idioma alemany.
(Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2911/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència
de les competències d'Educació al Consell Insular de Menorca. (Mesa
de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2912/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desmantellament de la Conselleria de Benestar Social. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2913/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs
de l'Escola de vela Calanova al Consell Insular de Mallorca. (Mesa
de 6 d'octubre del 1999).
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 RGE núm. 2914/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres de la via
de circumval•lació nord d'Inca. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2915/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris respecte
de la incineració. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2916/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat dels
serveis no prestats a l'illa de Formentera. (Mesa de 6 d'octubre del
1999).

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern de les Illes Balears que el sistema
informàtic de l'administració de la comunitat autònoma està
preparat per no tenir problemes amb el conegut "efecte 2000"?

Palma, a 28 de setembre del 1999.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Forma part del pacte de govern d'esquerres que el
Govern balear doni un "plus" de 3.500 milions al Consell Insular
de Mallorca?

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

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.

Quines conselleries veuran afectades les seves partides
de despeses com a conseqüència del suplement de finançament al
Consell Insular de Mallorca?

Palma, a 4 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.

Qui són les persones que han estat contractades per
l'Ibatur a la recent convocatòria dels passats 18 i 19 de setembre que
va sortir publicada als mitjans de comunicació?

Palma, a 30 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, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes
Balears davant el problema dels rent a car pirates que realitzen les
funcions pròpies d'un taxi?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Juan A. Ramonell i Amengual.

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

Quines són les funcions dels 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.

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

Pensa el president del Govern mantenir els consellers
sense cartera fins a la modificació de la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?

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

Com pensa el conseller de Turisme que la reducció
d'amarraments nàutics dels ports de Ciutadella i de Fornells pot
influir en la millora del turisme de qualitat i en la
desestacionalització de la temporada turística a Menorca?

Palma, a 22 de setembre del 1999.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

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.

Quants professors/es imparteixen l'idioma alemany, a
l'ensenyament secundari, sense tenir la titulació idònia?

Palma, a 21 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 a l'Hble. Conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Està d'acord el Sr. Conseller d'Educació i Cultura amb
les afirmacions del delegat territorial d'Educació a Menorca en el
sentit que no es preveu el traspàs de competències en Educació del
Govern als consells insulars en els propers quatre anys?

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

Està d'acord el Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears que la Conselleria de Benestar Social és una
conselleria a desmantellar?

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

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

Què opina el Govern de les Illes Balears en relació amb
l'hipotètic traspàs de l'Escola de vela Calanova al Consell Insular de
Mallorca?

Palma, a 23 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern de les Illes Balears escometre les
obres de la via de circumval•lació nord d'Inca?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Pere Rotger i Llabrés.

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 a l'Hble. Sr. Conseller de Presidència la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin criteri se seguirà a la Conselleria de Medi Ambient
respecte del tancament de la incineradora?

Palma, a 13 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 oral davant Ple.

Per quins serveis no prestats pensa el Govern balear
habilitar la gratuïtat a l'illa de Formentera?

Palma, a 13 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Tur.
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3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2879/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixement de català dels funcionaris, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2880/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat que ha d'aportar el sector turístic al fons per substituir
l'impost turístic, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2881/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarida
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris del concurs-oposició convocat al Consell Insular de
Mallorca, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2882/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarida
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recol•locació dels interins cessats per l'anomenat "efecte dominó",
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2883/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes o
ajudes per a una producció integrada dins el sector agrari, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 6 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 2884/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
pressupostària per a l'any 2000 en relació amb la millora de camins
rurals, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2885/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a parc natural de
la Serra de Tramuntana, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2886/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al sector
pesquer, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 6
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2887/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compatibilitat
de les activitats agràries tradicionals amb activitats
complementàries, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2888/99, de l'Hble. Sr. Diputat José M.
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adequació de carreteres per a l'ús ciclista, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2889/99, de l'Hble. Sr. Diputat José M. González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració de
convenis amb propietaris de finques a espais naturals, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 2890/99, de l'Hble. Sr. Diputat José M. González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de
parcs naturals, a contestar davant la Comissió d'Ordenació del
Territori. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2891/99, de l'Hble. Sr. Diputat José M. González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compra de finques
a la Serra de Tramuntana, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2892/99, de l'Hble. Sr. Diputat José M. González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament
d'allotjaments de restauració, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2893/99, de l'Hble. Sr. Diputat José M. González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament
d'allotjaments turístics, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2894/99, de l'Hble. Sr. Diputat José M. González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca d'enginyers
de camins als Serveis de Costes i Litorals a la comunitat autònoma,
a contestar davant la Comissió d'Ordenació del Territori. (Mesa de
6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2895/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament per part del Govern de les Illes Balears dels programes
dels partits polítics, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2896/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competències no transferibles als consells insulars en matèria de
Benestar Social, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2897/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències de centres i serveis de l'Ibas, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Interior la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Pensa el conseller d'Interior exigir un major nivell de
coneixement de català als funcionaris?

Palma, a 4 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Quina quantitat pensa el conseller d'Hisenda que ha
d'aportar el sector turístic al fons amb el qual es pensa substituir
l'impost turístic?

Palma, a 4 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Interior la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina opinió li mereixen al conseller d'Interior els
criteris del concurs-oposició convocat al Consell Insular de
Mallorca?

Palma, a 4 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Interior la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Per què, si es necessiten més interins, no es recol•loquen
els cessats per l'anomenat "efecte dominó"?

Palma, a 4 d'octubre 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, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió d'Economia.

Quins programes o quines ajudes posarà en marxa la
Conselleria d'Agricultura per anar cap a una producció integrada
dins el sector agrari?

Palma, a 4 d'octubre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i
Indústria la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió d'Economia.

Quina previsió econòmica dins el pressupost del 2000 fa
el conseller d'Agricultura en matèria d'ajudes per a la millora e
camins rurals?

Palma, a 4 d'octubre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 d'Ordenació del
Territori.

En cas de presentar el projecte de parc natural de la Serra
de Tramuntana, quines línies bàsiques el definiran?

Palma, a 4 d'octubre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Economia.

Pensa el Govern de les Illes Balears donar ajudes al sector
pesquer per possibilitar l'ús del distintiu de "peix illenc"?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
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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 a l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Economia.

Com pensa fer compatibles el Sr. Conseller
d'Agricultura les activitats agràries tradicionals amb activitats
complementàries que facin augmentar la renda agrària a
l'agricultor, ramader o pescador?

Palma, a 29 de setembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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
d'Ordenació del Territori.

Pensa el Govern continuar amb l'acondicionament de les
carreteres existents per adequar-les a l'ús ciclista, o bé al contrari,
construir vies especials noves i independents del traçat de les
esmentades carreteres?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
José M. González i Ortea.

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 la Comissió
d'Ordenació del Territori.

Amb quins criteris realitzarà el Govern l'elaboració de
convenis amb propietaris de finques a espais naturals?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
José M. González i Ortea.

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 la Comissió
d'Ordenació del Territori.

La declaració de parcs naturals anunciada per la
Conselleria de Medi Ambient en la seva recent compareixença es
realitzarà prèvia elaboració dels corresponents plans d'ordenació
de recursos naturals?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
José M. González i Ortea.

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 la Comissió d'Ordenació del
Territori.

Es procedirà a la compra de finques a la Serra de
Tramuntana abans de la declaració de parc natural?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
José M. González i Ortea.

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 oral davant la Comissió de Turisme.

Recentment, han aparegut informacions als mitjans de
comunicació en relació amb el tancament d'allotjaments de
restauració. Si efectivament s'han donat ordres en aquest sentit, por
respondre el Govern en virtut de quina legislació s'ha fet?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
José M. González i Ortea.

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 oral davant la Comissió de Turisme.

Recentment, han aparegut informacions als mitjans de
comunicació en relació amb el tancament d'allotjaments turístics. Si
efectivament s'han donat ordres en aquest sentit, por respondre el
Govern en virtut de quina legislació s'ha fet?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
José M. González i Ortea.
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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 la Comissió
d'Ordenació del Territori.

Recentment, hem assistit a una polèmica pública sobre
la manca d'enginyers de camins als Serveis de Costes i Litorals de
la comunitat autònoma i els problemes derivats de la manca de
personal especialitzat per desenvolupar alguns aspectes requerits
per la vigent legislació de costes. Per això, deman al Govern quina
solució ha donat a aquest problema.

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
José M. González i Ortea.

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, la diputada
sotasignant formula al conseller de Treball i Benestar Social la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Socials

Pensa el Govern de les Illes Balears finançar programes
de partits polítics i en concret en relació amb l'acte desenvolupat
a Artà els dies 23, 24 i 25 de setembre, sota el títol "Alternatives
a la prohibició de les drogues"?

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

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 conseller de Treball i Benestar Social la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Socials

Quines són les competències no transferibles als consells
insulars en matèria de Benestar Social?

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

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, la diputada
sotasignant formula al conseller de Treball i Benestar Social la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Socials

Quins centres i serveis de l'Ibas es compromet el Govern
de les Illes Balears a transferir als consells insulars?

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2863/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista, Mixt i
Popular, relativa a nominació de Juan Carrero Saralegui al Premi
Nobel de la Pau. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2864/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei Helms-Burton. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2901/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de l'oficina d'ajuda a les víctimes del delicte d'Inca
i de Manacor. (Mesa de 6 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 2902/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a formació del professorat: pla integral. (Mesa de 6 d'octubre
del 1999).

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra
Unida i Ecologista, Mixt i Popular presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa la petició de la "Campanya a favor de la candidatura
de Juan Carrero Saralegui al Premi Nobel de l'any 2000", aquesta
cambra es congratula del fet que un ciutadà de Mallorca sigui
proposat per una menció honorífica.

El Parlament de les Illes Balears, en representació del
poble de les Illes Balears, dóna suport a la candidatura de Juan
Carrero i agraeix la gran tasca solidària realitzada al llarg de la seva
vida i, molt especialment, la seva contribució personal per a
conscienciar l'opinió pública i les institucions europees en relació
amb la problemàtica humanitària de la zona dels Grans Llacs
Africans.

Per tot això, es presenta al Ple la proposició no de llei
següent:

1. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix a la proposta de
nominació de Juan Carrero Saralegui per al Premi Nobel de la Pau
de l'any 2000.

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

Palma, a 29 de setembre del 1999.
Els portaveus:
Andreu Crespí i Plaza (GP Socialista)
Joan Bosco Gomila i Barber (GP PSM-Entesa

Nacionalista)
Miquel Ramon i Juan (GP d'Esquerra Unida i Ecologista)
Ma Antònia Munar i Riutort (GP Mixt)
José M. González i Ortea (GP Popular).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'aprovació de la Llei Helms-Burton pels Estats Units
d'Amèrica suposa no sols una agressió contra el poble cubà, les
condicions de vida del qual s'han vist perjudicades de forma
injusta, sinó també una amenaça cada vegada més propera contra
els interessos de les inversions turístiques d'empreses de les Illes
Balears i espanyoles en general.

Esdeveniments recents ens demostren la conveniència
que, especialment des de les Illes Balears, i sobretot des del nostre
parlament, que representa la pluralitat de les forces democràtiques,
s'adopti una resolució que defensa tant els interessos del poble
cubà com els dels nostres ciutadans.

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

"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig contra l'aplicació de la Llei Helms-Burton en allò que
representa un agreujament de les condicions de vida de la població
cubana, que ultrapassa els límits territorials dels Estats Units i
afecta els legítims interessos de les Illes Balears a Cuba i als
Estats Units.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat Espanyol i a la Comissió Europea a prendre les mesures
diplomàtiques  judicials necessàries per tal d'evitar la'plicació de
la llei esmentada i expressa el seu suport a les accions ja iniciades
en aquest sentit."

Palma, a 28 de setembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius:

Atès que el Govern balear va crear a finals del 1989 la que
va ser la tercera oficina d'ajuda a les víctimes del delicte d'Espanya
amb l'objectiu principal que es persegueixi en l'actuació diària de
l'oficina i en totes les accions que es duguin a terme, vetllar pel
compliment efectiu dels drets de les víctimes.

Atès que posteriorment es va anar ampliant la xarxa
d'oficines a les dependències de la policia local (23 de maig del
1995).

Atès que el 2 de juliol del 1997 s'inaugurà l'oficina d'ajuda
a les víctimes del delicte amb seu als jutjats d'instrucció i del Penal
a via Alemanya, i posteriorment la de Menorca i la d'Eivissa i
Formentera (abril 1997).

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 sis mesos les oficines d'ajuda
a les víctimes del delicte d'Inca i de Manacor per tal de seguir
intensificant les actuacions i millorar el servei per oferir una
intervenció més personalitzada, directa i immediata".

Palma, a 28 de setembre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José M. González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius:

Un dels objectius fonamentals contemplats a la Logse és
la millora de la qualitat de l'ensenyament. En la consecució d'aquest
objectiu intervenen molts de factors, un d'ells -sense cap dubte, el
més important- és el professorat.

Es ve afirmant des de fa molt de temps que la formació del
professorat és una qüestió que pot enquadrar-se dins de la categoria
de les realitats insatisfactòries. Mai no falten crítiques a la formació
inicial del professorat i mai no sobren propostes per articular un
programa de formació contínua. Avui més que ahir i en el futur més
que en el present, la formació contínua del professorat requereix una
atenció especial de l'administració educativa en el marc de
l'educació permanent.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a elaborar, en el termini de sis mesos, un pla integral de formació
permanent del professorat, una vegada analitzat el problema i
fixades les necessitats en col•laboració amb tots els sindicats de
l'ensenyament".

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José M. González i Ortea.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 2868/99, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre la política en matèria de benestar social que pensa
dur a terme durant la present legislatura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
 RGE núm. 2898/99, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre les
declaracions efectuades pel conseller als mitjans de comunicació
sobre la creació d'un "banc de ter- res".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a acord definitiu sobre la comunicació del

Govern, relativa a les memòries de gestió de competències
assumides pels consells insulars, corresponents a l'exercici del 1997
(RGE núm. 2161/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1999, atès el parer favorable de la Junta de
Portaveus, acordà de debatre la comunicació de les memòries de
referència conformement amb l'establert per la Resolució de la
Presidència dictada per a la tramitació de la comunicació relativa
a les memòries de gestió corresponents al 1996, és a dir, en el si de
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. Un cop
presentades les propostes de resolució en el termini de 72 hores,
comptadores a partir de la finalització del debat, aquestes seran
admeses a tràmit (si són congruents amb la matèria d'aquell) per la
Mesa de la mateixa comissió, i posteriorment seran incloses en
l'ordre del dia d'una sessió plenària en el termini màxim de 7 dies.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a acord de creació d'una ponència, dins la

Comissió de Reglament, per tal d'elaborar una proposta de reforma
del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 d'octubre del 1999, en compliment de l'acord adoptat pel Ple de
la Cambra, en sessió de dia 28 de setembre del 1999, acordà de
traslladar a la Comissió de Reglament la voluntat manifestada pel Ple
que es creï, en el si d'aquesta, una ponència per tal d'elaborar una
proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, amb la mateixa composició numèrica de les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu. Així mateix,
acordà de recaptar dels grups parlamentaris la designació dels
diputats respectius que n'hagin de formar part.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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