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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 28 de setembre del
1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2480/99, relativa a creació d'una ponència per tal d'estudiar
la reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 
"El Parlament de les Illes Balears insta la creació d'una

ponència en el si de la Comissió de Reglament per tal d'elaborar
una proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes
Balears".

Seu del Parlament, 29 de setembre del 1999.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió de dia 5 d'octubre del
1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2610/99, relativa a la situació de violència i destrucció a
Timor Oriental, amb l'esmena de substitució RGE núm. 2876/99,
signada per tots els grups parlamentaris de la Cambra, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva

solidaritat amb el poble de Timor Oriental que ha resistir amb
coratge una ocupació implacable i ha expressat la seva voluntat
d'independència mitjançant un referèndum lliure i democràtic
celebrat d'acord amb les resolucions de les Nacions Unides.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova l'actuació del
règim dictatorial d'Indonèsia que vulnerà un dels principis
fonamentals de les Nacions Unides, que és el de renunciar a
l'amenaça i a la força, invadí, ocupà i s'annexionà Timor Oriental,
i que ara ha actuat amb connivència amb les milícies paramilitars
i ha permès la seva actuació genocida que ha costat milers de
vides innocents.

3. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
previsió de les Nacions Unides que no desplegaren, prèviament al
referèndum, un contingent militar que protegís els timoresos tant
durant el procés del referèndum com a l'hora d'aplicar-ne els
resultats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la comunitat
internacional que estableixi les mesures adients perquè les
violacions dels Drets Humans i crims de guerra comesos en aquest
conflicte no quedin impunes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Govern Central per tal que col•laborin amb les
entitats i organismes competents, així com a prestar ajuda
humanitària a les persones refugiades i a la reconstrucció del
país."

Seu del Parlament, 6 d'octubre del 1999.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2503/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subvenció del cent per cent al trajecte Eivissa-Formentera
als ciutadans de Formentera. (BOPIB 9 de 17 de setembre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2712/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tancament del centre de formació empresarial.
(BOPIB 11 de 23 de setembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

28 de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2714/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i Llabrés, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a licitació del projecte de construcció de l'hospital
d'Inca. (BOPIB 11 de 23 de setembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

28 de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2716/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris d'actuació envers el golf de Cala d'Hort
d'Eivissa i el golf de Can Guilló de Pollença. (BOPIB 11 de 23 de
setembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2719/99,
de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant Antoni de
Portmany. (BOPIB 11 de 23 de setembre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2720/99,
de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant Antoni de
Portmany. (BOPIB 11 de 23 de setembre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2722/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Medi Ambient
en els torrents. (BOPIB 11 de 23 de setembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2724/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instal•lació d'un parquet de caoba tropical al
despatx del vicepresident del Govern de les Illes Balears. (BOPIB 11
de 23 de setembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Vicepresident.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2721/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obres d'ampliació de la carretera Eivissa-Sant
Josep. (BOPIB 11 de 23 de setembre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

28  de setembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2723/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions de la Conselleria de Medi Ambient
en els torrents. (BOPIB 11 de 23 de setembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté conjuntament les preguntes RGE núms.
2713/99 i 2776/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a l'instyitut de Sant Llorenç i sant
Agustí. (BOPIBs 11 de 23 de setembre del 1999, i 13, d'1 d'octubre
del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 13 d'1 d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2771/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a notificació del concurs-oposició.
(BOPIB 13 d'1 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta 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 política
autonòmica. (BOPIB 13 d'1 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2865/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a efecte 2000. (BOPIB 14 de 8 d'octubre del
1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Consellera sense cartera,
Sra. Misericòrdia Ramon i Juanpere.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 13 d'1 d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta 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 de la web oficial de la institució. (BOPIB 13 d'1
d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2531/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la Conselleria de Benestar Social.
(BOPIB 9 de 17 de setembre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2780/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retirada del 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 Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. (BOPIB 13 d'1 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2586/99 del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del
Pla director sectorial d'equipaments comercials de Balears. (BOPIB
núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

5 d'octubre del 1999, rebutjà la Proposició no de llei, RGE núm.
2588/99 del Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació de la
Fundació Tutelar de les Illes Balears. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a decaïment de les preguntes amb sol•licitud de

resposta oral davant ple RGE núms. 2717/99 i 2718/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre del 1999, quedaren decaigudes les dues preguntes
de referència, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i
Calbet, del Grup Parlamentari Popular,  relatives a modificacions a
l'abocador de Formentera  (publicades al BOPIB núm. 11, de 23 de
setembre d'enguany), a causa de la malaltia d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
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B) 
Relativa a ajornament de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant ple RGE núm. 2713/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre del 1999, quedà ajornada, a petició del Govern,
la pregunta de referència, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,  relativa a l'institut de
Sant Llorenç i sant Agustí (publicada al BOPIB núm. 11, de 23 de
setembre d'enguany), a causa de l'absència de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a aprovació de la proposta de tramitació directa

i en lectura única del Projecte de llei RGE núm. 2738/99, de
mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del
territori i l'urbanisme a les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 28 de setembre del 1999, quedà aprovada per  31 vots a favor,
cap en contra i cap abstenció, la proposta de tramitació directa i en
lectura única del projecte de llei de referència (publicat al BOPIB
núm. 11, de 23 de setembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a ajornament de les preguntes amb sol•licitud de

resposta oral davant el ple RGE núms. 2767/99, 2777/99 i 2778/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 5 d'octubre del 1999, quedaren ajornades les preguntes de
referència, presentades pels Hbles. Srs. Diputats Guillem Camps i
Coll i Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a reducció dels llocs d'amarrament nàutic dels ports de
Ciutadella i Fornells, a Palau de Congressos i Exposicions i a
comissió delegada per assumptes turístics, respectivament
(publicades al BOPIB núm. 13, d'1 d'octubre d'enguany), a causa
de l'absència de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 20 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. 3149/99, de modificació parcial de la Llei 7/1997, de 20
de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent al de la
seva publicació, per presentar davant la Mesa de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 10 de
novembre, a les 14 hores.

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

CERTIFIC: Que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió de 8 d'octubre del 1999, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

8.- Aprovació del Projecte de llei de modificació parcial de la Llei
7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic.

Havent examinat la proposta presentada per la Presidència, el
Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer: Aprovar el Projecte de llei de modificació parcial de la
Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del
desenvolupament tecnològic, que s'adjunta.

Segon: Trametre 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 vistiplau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, dia 13 d'octubre del 1999.

El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A) 

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA
LLEI 7/1997, DE 20 DE NOVEMBRE, DE LA RECERCA I

DEL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Exposició de motius

En matèria de recerca i desenvolupament tecnològic, s’ha
advertit la necessitat de retornar al Govern de la comunitat
autònoma la plenitud de les facultats d’organització de l’aparell
administratiu que li pertoquen d’acord amb l’Estatut d’autonomia,
per tal de facilitar una actuació més eficaç en l'assoliment dels seus
objectius programàtics.
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És oportú, per això, deixar sense efecte els dos apartats
de l’article 10 de la Llei 7/1997, de dia 20 de novembre, de la
recerca i del desenvolupament tecnològic, ja que contenen
decisions més pròpies del poder executiu que del poder legislatiu
i condicionen de manera inadequada el disseny orgànic i funcional
de la Secretaria General del Pla balear de recerca i
desenvolupament tecnològic.

Article únic

Queda sense contingut l’article 10 de la Llei 7/1997, de
20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d'haver-se
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 8 d'octubre de 1999.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 Del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'Informe de
fiscalització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
l'exercici del 1995, presentat pel Tribunal de Comptes (núm. 1).
(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 5 d'octubre del
1999).

 Del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'Informe de
fiscalització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
l'exercici del 1995, presentat pel Tribunal de Comptes (núm. 2).
(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 5 d'octubre del
1999).

 Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Informe de
fiscalització de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
l'exercici del 1995, presentat pel Tribunal de Comptes (núm. 3).
(Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 5 d'octubre del
1999).

Palma, a 5 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

preveuen els articles 170 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta la següent proposta de resolució amb
l'informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de l'exercici del 1995, presentat pel Tribunal de Comptes.

"El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut
de l'informe del Tribunal de Comptes relatiu al resultat de la
fiscalització de la CAIB de l'exercici del 1995, i insta el Govern
de les Illes Balears a atendre les recomanacions que s'hi
contenen".

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

Margarita I. Cabrer i González.

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

preveuen els articles 170 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta la següent proposta de resolució amb
l'informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de l'exercici del 1995, presentat pel Tribunal de Comptes.

"El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut
de l'informe de la Comissió Tècnica Interinsular sobre la liquidació
dels pressuposts generals de les Illes Balears per al 1995, i insta el
Govern de les Illes Balears a atendre les recomanacions que s'hi
contenen".

Palma, a 5 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

preveuen els articles 170 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta la següent proposta de resolució amb
l'informe de fiscalització de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de l'exercici del 1995, presentat pel Tribunal de Comptes.

El Parlament de les Illes Balears:

1. Constata l'existència d'irregularitats i de males
pràctiques comptables en la fiscalització del Tribunal de Comptes
del  Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de l'any 1995, que s'assenyalen a l'informe d'aquest tribunal i en
particular:

- La no aplicació del Pla General de Comptabilitat
Pública.

- La manca de cobertura financera de les ampliacions i
incorporacions de crèdit.

- La mala comptabilització del resultat de l'exercici
pressupostari.

- No comptabilitzar com a compromès de despesa
d'exercicis futurs les càrregues financeres de l'endeutament. 

- La mancança de valoració econòmica de la major part de
l'immobilitzat material de la Comunitat Autònoma.

2. Constata les següents deficiències en la contractació
administrativa:

- Excés de contractació directa sense justificar que
produeix pèrdues a la Comunitat Autònoma.

- Defectes injustificats en els projectes que varen ser
supervisats favorablement.

3. Rebutja, de conformitat amb les argumentacions
exposades pel Tribunal de Comptes, que el Govern no consideri
integrants del sector públic autonòmic els consorcis en els quals
participa, quan aquests varen ser creats per decret per la pròpia
comunitat autònoma.

4. Rebutja la gestió del sector empresarial públic de la
Comunitat per la seva manca general de servei als interessos
generals, i en concret:

- La incomprensible i pintoresca participació de l'empresa
Agama a Antena 3 Televisión S.A.

- La gestió del Govern dins el grup Isba en general.
- La injustificada reducció dels coeficients d'amortització

de l'Ibasan, que emmascaren els vertaders resultats comptables de
l'empresa i les incertituds sobre la capacitat de l'empresa per fer
front a les seves obligacions i la sobrevaloració dels seus resultats.

- Manquen els comptes de societats públiques com
Dimasa i Ilmasa: fort endeutament de les empreses públiques.

Palma, a 5 d'octubre del 1999.
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La portaveu:
Francesca Armengol i Socias.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3280/99, del Grup Parlamentari Popular, a
l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, relativa a política del Govern de
les Illes Balears en relació a la desestacionalització turística. (Mesa
de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3281/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a política sociosanitària del
Govern de les Illes Balears. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

Palma, a 20 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 l'Hble. Sr. Conseller de Turisme
sobre la política del Govern de les Illes Balears en relació a la
desestacionalització turística.

Atesa l'existència del Pla de desestacionalització
turística aprovat a la passa legislatura, i davant del recent canvi de
Govern, el Grup Parlamentari Popular interpel•la el conseller de
Turisme del Govern de les Illes Balears sobre la política del
Govern de les Illes Balears en relació a la desestacionalització
turística.

Palma, a 28 de setembre del 1999.
El portaveu:
Joan Flaquer i Riutort.

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 política sociosanitària del Govern de les Illes Balears.

Atès que la coordinació sociosanitària ha esdevingut
com un repte necessari que marcarà, sens dubte, un alt nivell de
modernització, qualitat i optimització del nostre sistema públic de
protecció social.

Atès que les administracions sanitària i social han
d'afrontar de manera imprescindible la resposta a la situació que es
crea en relació a una massa social cada cop més gran.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular interpel•la
el Govern en relació a la política d'atenció sociosanitària de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 17 de setembre del 1999.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3190/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència per part del Govern als consells insulars de les
instal•lacions juvenils. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3191/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
composició del nou consell d'administració de la xarxa
d'instal•lacions juvenils. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3192/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència al Consell Insular de Mallorca de la instal•lació de ses
Garrigues d'Amunt. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3193/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a marc
on s'hauria de decidir el tancament del centre Ciprés. (Mesa de 20
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3194/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència als consells insulars de la gestió de la Targeta Gran.
(Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3195/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència als consells insulars de la gestió de les prestacions
econòmiques periòdiques. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3196/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació del centre d'atenció per a persones maltractades per la
justícia. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).
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 RGE núm. 3197/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de la finestreta judicial. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3198/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
petició de les cases balears a l'exterior d'activitats relacionades
amb la formació. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3199/99, 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 família. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3200/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
col•laboració i foment de l'institut de reinserció social. (Mesa de 20
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3201/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fase normativa de la reforma de les empreses públiques. (Mesa de
20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3202/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de l'acord nacional sobre els límits de l'endeutament.
(Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3203/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
gestió econòmica positiva de les empreses públiques. (Mesa de 20
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3204/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses públiques que vol suprimir el Govern. (Mesa de 20
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3205/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació dels sindicats en l'execució del pressupost. (Mesa de 20
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3206/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
auditories que pensa encarregar el conseller d'Hisenda,
Pressuposts, Energia i Innovació tecnològica. (Mesa de 20
d'octubre del 1999).

Palma, a 20 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.

Es transferiran per part del Govern de les Illes Balears
als consells insulars les instal•lacions juvenils?

Palma, a 13 d'octubre 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.

Quina és la nova composició del nou consell
d'administració de la Xarxa d'Instal•lacions Juvenils (XIP), indicant-
ne el nom dels seus membres, el lloc que ocupen, el tipus de relació
contractual i la remuneració?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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.

Es transferirà al Consell Insular de Mallorca per part del
Govern de les Illes Balears la instal•lació de Ses Garrigues
d'Amunt?

Palma, a 13 d'octubre 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 escrita.

En quin marc, segons l'Hble. Sra. Consellera Fernanda
Caro, s'hauria de decidir el tancament del centre Ciprés?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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 escrita.

Es transferirà als consells insulars per part del Govern de
les Illes Balears la gestió de la Targeta Gran?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es transferirà als consells insulars per part del Govern de
les Illes Balears la gestió de les prestacions econòmiques
periòdiques? En cas afirmatiu, relació de les pensions de les quals
es transferirà la gestió i el calendari.

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin termini de temps es crearà el centre d'atenció
per a persones maltractades per la Justícia? Quins en són els
objectius, el pressupost i la ubicació?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació a la creació de la finestreta judicial, s'ubicarà
a les actuals dependències del Siac? Quins en seran els objectius,
el personal que es contractarà, el pressupost de l'oficina així com
el termini de posada en marxa?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Han manifestat les cases balears a l'exterior la petició al
Govern de les Illes Balears d'activitats, relacionades amb la
formació? Quantes?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Es transferiran als consells insulars per part del Govern de
les Illes Balears les competències en matèria de "família"?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Col•laborarà i fomentarà el Govern de les Illes Balears
l'ampliació a tots els jutjats de les Illes Balears dels serveis d'atenció
que presta a Palma l'Institut de Reinserció Social? En cas afirmatiu,
quina serà l'aportació per a l'any 2000 i quin serà el calendari i les
característiques d'aquesta ampliació?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.
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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 escrita.

A quina fase es troba la normativa de reforma de les
empreses públiques?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera pretén el conseller d'Hisenda,
Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica modificar l'acord
nacional sobre els límits d'endeutament?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i
Innovació Tecnològica que la gestió econòmica de les empreses
públiques és positiva quan s'acomiada personal, es reconeix la
improcedència de l'acomiadament i s'indemnitza, contractant, per
altra banda, nou personal per ocupar aquests llocs de feina?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes empreses públiques vol suprimir el Govern?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

De quina manera participaran els sindicats en l'execució
dels pressuposts?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

Quines auditories sobre temes concrets pensa encarregar
el conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació
Tecnològica?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3122/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes d'ampliació
i millora del transport públic terrestre a les Pitiüses. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3282/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció d'un
conservatori de música de grau mitjà. (Mesa de 20 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3283/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió
del pacte d'estabilitat del personal docent. (Mesa de 20 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3284/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalitat social del
fons per a inversions mediambientals de l'ecotaxa. (Mesa de 20
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3285/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferències de
turisme al Consell Insular de Mallorca. (Mesa de 20 d'octubre del
1999).

Palma, a 20 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, 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 són les prioritats d'aquesta conselleria en matèria
de transport públic terrestre a les illes d'Eivissa i Formentera
durant els pròxims dos anys?

Palma, a 10 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears construir a
Eivissa un conservatori de música de grau mitjà?

Palma, a 16 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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.

Pensa el conseller d'Interior revisar d'ofici el pacte
d'estabilitat del personal docent?

Palma, a 13 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, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller de Treball i Benestar
Social la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Considera el conseller de Treball i Benestar Social que
els recursos provinents de l'anomenada ecotaxa o del fons per a
inversions mediambientals poden tenir també una finalitat social?

Palma, a 28 de setembre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa comptes el conseller de Turisme del Govern de les Illes
Balears transferir les competències en matèria de turisme al Consell
Insular de Mallorca?

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

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3270/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exposicions
temporals itinerants durant l'any 2000, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 20 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3271/99, de l'Hble. Sra. Diputada Ma Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
i horaris per part del Govern en relació amb la impartició de classes
de català a funcionaris i laborals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 20 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3272/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acomiadaments improcedents del personal laboral d'empreses
públiques, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3273/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
"bolsín" d'interins no valoració com a mèrits dels serveis prestats a
l'Administració Pública, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3274/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
introducció en l'esborrany del "bolsín" d'interins de tests psicotècnics
i temes d'informàtica, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3275/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de situació d'atur en l'esborrany del "bolsín" d'interins, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 20 d'octubre del 1999).
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 RGE núm. 3276/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renovació de contractes laborals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 20 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3277/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sentència que anul•la el pacte d'estabilitat dels interins, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de
20 d'octubre del 1999).

Palma, a 20 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 la Comissió de
Cultura.

Quines exposicions temporals itinerants té previst
organitzar la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports durant l'any
2000 a les Illes Balears?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris i horaris se segueixen per part del Govern
de les Illes Balears en relació a impartir classes de català a
funcionaris i laborals?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Ma Rosa Estaràs i Ferragut.

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 Institucionals.

Quants d'acomiadaments improcedents del personal
laboral d'empreses públiques s'han reconegut com a tals en la fase
de conciliació administrativa i quina quantia han suposat?

Palma, a 13 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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals.

Per què en l'esborrany del "bolsín" d'interins no es valoren
com a mèrit els serveis prestats a l'Administració Pública sigui quin
sigui el cos al qual es presenta l'interessat?elaborar **

Palma, a 13 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals.

Per què a l'esborrany del "bolsín" d'interins s'introdueixen
els tests psicotècnics i els temes d'informàtica?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què a l'esborrant del "bolsín" d'interins es valora més
la situació d'atuir que no l'antiguitat com a interí?

Palma, a 13 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals.

Pensa el conseller d'Interior renovar els contractes laborals
que finalitzen el 31 de desembre del 1999?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.



BOPIB núm.16 - 22 d'octubre del 1999 207

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals.

Com valora el conseller d'Interior que la sentència que
anul•la el pacte d'estabilitat dels interins assenyali que aquests han
de seleccionar-se mitjançant concurs?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3278/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de les recomanacions donades des del
Ministeri d'Assumptes Exteriors per evitar les conseqüències del
consum i tràfic de drogues a l'estranger. (Mesa de 20 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3279/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a col•laboració del Govern balear en la construcció d'un
centre juvenil a la ciutat d'Eivissa. (Mesa de 20 d'octubre del 1999).

Palma, a 20 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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atès el distint tractament jurídic que es dóna al consum
de drogues en els diferents països i l'augment de les detencions i
condemnes sofertes pels ciutadans espanyols a l'estranger per
aquest tema, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, va editar l'estiu
del 1996 un tríptic on es contenen tot un seguit de recomanacions
sobre el consum de drogues a l'estranger.

El tríptic, sota el títol de "Más vale prevenir que purgar",
fa referència als destinataris del mateix, els viatgers espanyols a
l'estranger.

A l'esmentat tríptic es fa esment a l'obligació ineludible
de tota persona que surt de viatge a l'estranger de respectar les
lleis dels països que visita, que en molts de casos són molt
diferents de les espanyoles. Per la seva repercussió i per
l'important nombre de ciutadans espanyols que s'han vist afectats,
aquesta obligació té una especial transcendència pel que fa a la
tinença, consum i tràfic d'estupefaents.

La inobservància del que s'ha esmentat pot derivar en la
detenció, el judici i el tancament a la pressió a l'estranger, sense que,
com insisteix el fullet informatiu esmentat, puguin les autoritats
diplomàtiques i consulars espanyoles treure l'infractor de l'aplicació
de la llei local i el procediment establert. Es fa també referència a
la diferent duresa de les legislacions en aquesta matèria davant la
normativa espanyola, moltes vegades menys severa. Aquestes
diferències es poden apreciar també en el que fa referència a les
garanties processals i a les condicions d'empresonament, la qual
cosa pot produir al detingut sensació d'indefensió.

Finalment, el Ministeri d'Afers Estrangers fa unes
recomanacions als viatgers, aconsellant-los de respectar en tot cas
les legislacions dels països que visiten i a extremar les precaucions
en la cura de les maletes i els paquets que transporten, així com
evitar els possibles enganys a què es poden veure sotmesos. També
s'adverteix que, en cas de ser detingut, pot sol•licitar que li facilitin
el contacte amb l'ambaixada o el consolat d'Espanya en el lloc de la
detenció, reiterant que l'assistència diplomàtica no l'exonerarà de la
submissió al curs normal de la justícia en el país on es trobi.

A aquesta informació, se li dóna una gran difusió enviant-
la a diferents institucions públiques, als Governs Civils (d'abans),
ajuntaments, consolats d'Espanya, agències de viatges, aeroports,
etc.

Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments de les Illes
Balears i les entitats privades que organitzin viatges d'entitats
espanyoles a l'estranger, especialment de joves, perquè extremin el
compliment de les recomanacions donades des del Ministeri d'Afers
Exteriors per evitar les conseqüències del consum i tràfic de drogues
a l'estranger, especialment pel que fa referència a:

1. Transmetre als ciutadans, i molt especialment als joves,
tota la informació elaborada al respecte pel Ministeri d'Afers
Exteriors, per rompre així el tòpic que ha tengut vigència durant els
darrers anys en el nostre país del fet que determinats països són més
permissius que Espanya en matèria de consum i tràfic de drogues.

2. Extremar per part de les administracions públiques la
selecció dels monitors responsables dels grups de joves que viatgen
a l'estranger, formant-los en matèria de drogues perquè els mateixos
monitors siguin els agents preventius del consum de drogues i, a
més, es promoguin les campanyes d'informació sobre el consum i
tràfic de drogues que siguin necessàries."

Palma, a 5 d'octubre 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.

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.

Un dels darrers projectes previstos per l'anterior equip
de govern de l'Ajuntament d'Eivissa, encapçalat pel Sr. Enrique
Fajarnés, era la construcció d'un centre juvenil a la ciutat
d'Eivissa.

Aquest projecte era la resposta a una demanda latent del
Consell de Joventut de les Pitiüses, òrgan que engloba i representa
les associacions juvenils d'Eivissa i Formentera.

Aquest centre comptava també el vistiplau del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera i del Govern balear, institucions que
ja s'havien compromès a col•laborar en la seva construcció.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB a col•laborar en la construcció d'un centre juvenil a la ciutat
d'Eivissa i a habilitar una partida pressupostària per a l'any 2000
a tal efecte."

Palma, a 8 d'octubre del 1999.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.15. RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2613/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a conveni de
col•laboració amb el Consell General del Poder Judicial per posar
en marxa un pla de normalització lingüística. (BOPIB núm. 11 de
23 de setembre del 1999).

Sí. En l'actualitat s'està estudiant el seu contingut. Es
preveu que sigui el primer trimestre de l'any 2000.
 

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2637/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a delegats territorials
d'educació. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Es mantindran durant tota la legislatura.
 

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2638/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a cost pressupostari de
l'homologació retributiva del personal docent amb el funcionariat.
(BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Malauradament, per part de l'anterior Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports no es dugué a terme cap estudi sobre
els costos pressupostaris de l'homologació retributiva del
professorat amb el funcionariat de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Per aquesta raó, l'equip actual de la Conselleria
d'Educació i Cultura s'ha vist obligat, perquè és intenció seva portar
endavant aquesta homologació de manera gradual i justa, a endegar
els corresponents estudis econòmics.

Conseqüentment, a hores d'ara s'està procedint a aquest
estudi previ per tal de poder fer efectiva en el termini més breu
possible aquesta homologació.
 

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2639/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a equiparació del salari
entre el professorat concertat i funcionaris docents. (BOPIB núm. 11
de 23 de setembre del 1999).

L'anterior equip de la Conselleria no dugué a terme,
dissortadament, les previsions d'estudis i de mesures necessaris per
poder envestir l'equiparació a què fa referència la pregunta.

Actualment, la Conselleria d'Educació i Cultura, en el
context de diàleg i acords amb les organitzacions sindicals
representatives del sector, porta a terme les anàlisis i els estudis de
diferents possibilitats que, a efectes resolutius, vénen determinades,
en tot cas, per la necessitat d'assolir gradualment l'homologació del
funcionariat docent amb el funcionariat de la Comunitat Autònoma
i, resolta aquesta problemàtica, es procedirà a la solució del que la
pregunta planteja.
 

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2641/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a consells escolars.
(BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura és conscient que la
participació de tots els sectors que integren la comunitat educativa
és essencial per a l'assoliment d'una educació de qualitat. Per això
vol impulsar aquesta participació i fer-ho des dels plantejaments
més generals fins als més concrets, és a dir, aquelles accions que
arriben directament a tots i cada un dels centres educatius.

En aquest sentit, és lamentable que, tot i la publicació,
ja fa gairebé un any, de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, dels
consells escolars de les Illes Balears (BOCAIB núm. 161,
19/12/98), el govern anterior no posàs en funcionament cap dels
mecanismes de participació establerts en aquella norma, que si bé
eren notòriament perfectibles, suposaven un inici, limitat, però
convenient per a estimular la participació. Per això, per dissenyar
uns mecanismes democràtics i efectius d'incorporació dels sectors
socials implicats en l'educació, aquest govern impulsarà una
modificació de l'esmentada llei per tal d'incrementar la
representació dels sectors que en la norma citada resultava
desequilibrada i, així mateix, es corregeix un factor de
descompensació de la representació territorial que la Llei 9/98
patia.

Però la voluntat d'augmentar quantitativament i
qualitativament la participació de la comunitat educativa suposa
anar més enllà: cal estimular i dinamitzar la participació de les
famílies, de les entitats municipals, dels representants del
professorat, de l'alumnat, del personal no docent.

Les principals mesures en aquest sentit seran:
1. Una campanya de promoció de la participació que la

conselleria durà a terme, per tal d'informar i de contribuir a la
formació dels sectors de la comunitat educativa, principalment
famílies, professorat i alumnat.

2. Aquesta campanya es durà a terme amb la màxima
col•laboració per part de les organitzacions representatives dels
diferents sectors.

3. Preparació i realització de les eleccions a membres
dels consells escolars de centre que s'ha de dur a terme durant el
primer trimestre del curs escolar.

4. Informació i assessorament continus a centres,
famílies i alumnat a través dels serveis de la conselleria.
 

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2643/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a quantitat per a
l'associacionisme estudiantil. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre
del 1999).

Sí, en aquests moments encara es troba en fase d'estudi.
El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2644/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a partides pressupostàries
per a associacions de pares i mares d'alumnes. (BOPIB núm. 11 de
23 de setembre del 1999).

Sí, el Govern té intenció de destinar alguna partida
pressupostària a les associacions de pares i mares d'alumnes, amb
l'objectiu de sufragar les despeses d'infraestructures i de realització
d'activitats.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2645/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a foment dels consells
escolars municipals. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

L'anterior equip de govern, malauradament, no tengué la
voluntat política de fomentar la participació dels sectors integrants
de la comunitat educativa en la programació general del sistema
educatiu com resulta palès amb el fet que, tot i la publicació de la
Llei 9/1998, de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes
Balears (BOCAIB núm. 161, 19/12/98), en prop d'un any no es
dugué a terme cap acció per fer-la omplir. El govern actual vol
reconduir aquesta situació i, per això, impulsa una modificació de
la llei, per tal de fer-la més oberta i propiciadora de la participació
real.

En aquest context, cal situar la creació dels consells
escolars municipals que, per altra part, eren l'objecte del capítol III
d'aquesta llei. El Govern creu en la conveniència i la necessitat de
fomentar la creació i el funcionament d'aquests òrgans de
participació d'àmbit local i, com a primera mesura, impulsa una
modificació de l'esmentada llei perquè la norma publicada resultava,
en aquest aspecte concret, massa ambigua i no gens afavoridora per
a la vehiculació d'una participació efectiva.

En relació a la segona part de la pregunta, resulta obvi que
si l'anterior govern no prengué cap mesura derivada de la llei que ell
mateix va promoure, en aquests moments, constituïts d'acord amb
el que prescriu la legalitat vigent, no hi ha consells escolars
municipals en funcionament.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2646/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a convenis de cooperació
amb les corporacions locals per a la utilització dels centres docents
públics per part dels ajuntaments. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura té la voluntat
d'incrementar la utilització dels centres docents públics per a
funcions socials, culturals i d'esplai fora de l'horari escolar lectiu per
tal de rendibilitzar al màxim unes instal•lacions públiques al servei
de la comunitat. Així, s'han dictat al respecte instruccions a les
direccions dels centres escolars per tal que aquests usos puguin ser
efectius i, alhora, no suposin entrebancs per a l'exercici normal de
les activitats acadèmiques i educatives.

Evidentment, la via dels convenis i dels acords amb les
entitats municipals ha de ser una de les que la conselleria ha de
seguir i és, a hores d'ara, objecte d'estudi per part de l'administració
educativa. Actualment, no hi ha convenis globals explícits referents
a aquesta temàtica específica, tot i que són obertes les possibilitats
a fer-ho.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2656/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a consells escolars
d'àmbit insular. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

L'anterior equip de govern no tengué la voluntat política
de fomentar la participació dels sectors integrants de la comunitat
educativa en la programació general del sistema educatiu com
resulta palès amb el fet que, tot i la publicació de la Llei 9/1998,
de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears
(BOCAIB núm. 161, 19/12/98), en prop d'un any no es dugué a
terme cap acció per fer-la omplir. És intenció del govern actual
impulsar una modificació de la llei per tal d'engrandir les
possibilitats de participació i d'equilibrar la representativitat dels
sectors i dels àmbits territorials.

El Govern de les Illes Balears creu en la conveniència i
la necessitat de fomentar la creació i el funcionament dels òrgans
de participació d'àmbit insular i, com a primera mesura, impulsa
la modificació de la llei en determinats aspectes del seu capítol II,
referent als consells escolars insulars, per tal de garantir-ne la
representativitat i la funcionalitat.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2657/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a consells escolars
d'àmbit autonòmic. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Malauradament, a hores d'ara, el Consell Escolar de les
Illes Balears, creat gairebé fa un any per una llei del Parlament, la
llei 9/1998, de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes
Balears (BOCAIB núm. 161, 19/12/98), no s'ha constituït. La
responsabilitat a tal efecte de l'anterior equip de govern resulta
més que notòria. No ha existit, per part de l'anterior govern,
voluntat de fomentar la participació social en la programació
general de l'ensenyament.

Aquest govern impulsa una modificació de la Llei
9/1998, de 14 de desembre, perquè creu que en aquella norma no
es garantia una representació adient dels diferents sectors que
integren la comunitat educativa, no s'assegurava una representació
equilibrada segons l'ordenació territorial de les Illes Balears, es
queia en determinades inconcrecions (terminis de constitució,
ambigüitats en la composició dels consells escolars d'àmbit
territorial, etc.) i presentava algunes imprecisions de caràcter
tècnic.

Conseqüentment, aquest govern, un cop aprovada la
modificació esmentada de la llei, té la intenció de prendre les
mesures necessàries per a la constitució i el funcionament del
Consell Escolar de les Illes Balears, com a òrgan consultiu en
matèria de programació general de l'ensenyament no universitari.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2665/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a extensions de l'Escola
Oficial d'Idiomes. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Les extensions de l'Escola Oficial d'Idiomes que
funcionaran a l'inici del curs 1999-2000 són les següents: Inca,
Manacor, Ciutadella i Formentera.

La posada en funcionament d'altres extensions s'estudiarà
en funció de la demanda.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2669/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a increment de la dotació
pressupostària per millorar les plantilles de personal d'administració
i serveis en centres públics concertats. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

Seria convenient millorar la situació actual. S'estudiarà la
possibilitat de fer-ho possible.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2670/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a convocatòria de processos
selectius de personal docent. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del
1999).

La conselleria encara no ha pres cap decisió sobre aquest
tema.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2672/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a ajudes per a
l'educació d'adults a les corporacions locals. (BOPIB núm. 11 de
23 de setembre del 1999).

La línia que impulsarà la conselleria serà la destinada a
donar suport a l'ensenyament de persones adultes mitjançant la
signatura d'acords amb les entitats locals.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2673/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a ajuntaments que
s'han acollit al Pla d'extensió de l'educació física a centres docents
públics. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Durant aquesta legislatura no s'hi ha acollit cap
ajuntament.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2674/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a gratuïtat de
l'esducació infantil de zero a tres anys. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

El Govern és conscient de la importància decisiva que
l'educació en aquest període suposa per a la població infantil, per
tal de combatre, des dels inicis de la vida, les desigualtats socials
existents i així ho recull en l'acord programàtic fet públic en el seu
moment.

Malauradament, però, la situació de precarietat de
recursos econòmics fan que, en aquests moments, les prioritats de
l'acció de govern s'hagin d'adreçar a les etapes de l'educació
obligatòria, a la consecució de l'escolaritat gratuïta del tram 3-6
anys de l'educació infantil i a l'atenció als problemes derivats
d'unes infraestructures heretades d'instal•lacions i de recursos molt
precàries.

En tot cas, resulta estrany que se'ns parli a la pregunta de
"continuar les actuacions per a la gratuïtat de l'educació infantil de
0 a 3 anys, perquè no tenim constància a la Conselleria d'Educació
i Cultura que s'haguessin dut accions a terme en aquest sentit o
que, ni molt menys, existís per part de l'equip de govern anterior
cap previsió pressupostària al respecte.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2675/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a millora de l'aprenentatge
dels idiomes en l'educació primària, secundària obligatòria i
batxillerat. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La millora qualitativa de l'ensenyament dels idiomes en
les etapes obligatòries i en el batxillerat és una de les prioritats del
Govern. A tal efecte, s'implementen una sèrie de recursos que tenen
com a objectiu aprofundir en la millora dels recursos didàctics i de
les possibilitats dels centres educatius. El ventall d'actuacions és
molt ampli i divers:

1. Elaboració del projecte lingüístic dels centres que ha de
contemplar el tractament didàctic tant de les llengües oficials com
de les altres llengües curriculars.

2. Increment de les places de mestres especialitzats en llengües
estrangeres i del professorat d'educació secundària. Això possibilita
una atenció més acurada i especialitzada a l'educació primària i
l'aplicació de recursos com els desdoblaments a les classes de
llengües estrangeres a secundària i l'oferta en el camp de l'optativitat
d'un espectre ampli de llengües estrangeres (segones i terceres
llengües).

3. Oferta incrementada de formació en matèria d'idiomes en els
programes de formació del professorat.

4. Afavoriment dels intercanvis, tant entre professorat com alumnat,
amb diversos països estrangers.

5. Increment de la dotació de recursos al foment de la participació
dels centres i del professorat en programes internacionals.

6. Creació de "Tallers de llengua i cultura" a dotze centres de les
Illes Balears per tal d'afavorir la integració de la població immigrant
i l'intercanvi intercultural.

7. Ajudes econòmiques per a l'elaboració de materials didàctics, tant
bibliogràfics com audiovisuals adreçats a l'aprenentatge de les
llengües curriculars.

El conseller d'Educació i Cultura.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2686/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a programa "escuelas
viajeras". (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Els valors educatius d'aquest programa, organitzat i dotat
per l'Administració central, són molt remarcables, però, i a la vista
de les queixes d'alguns centres educatius relacionades amb la gestió
del curs passat, en aquests moments s'avaluen les dades del curs
1998/99 abans de procedir a una continuació sense cap
qüestionament. Del resultat d'aquesta avaluació en dependran les
mesures d'actuació i de dotacions.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 3145/99, de 4 diputats membres de la Comissió
de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
davant la Comissió de Turisme.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 d'octubre del 1999, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal de celebrar
sessió informativa sobre la implantació d'una ecotaxa a les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei davant la

Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 2763/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3135/99, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual sol•licita la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a creació de l'oficina de solvència patrimonial, publicada
en el BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a comunicació de l'adscripció de membres a la

Comissió de Drets Humans, per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista (RGE núms. 3169/99 i 3286/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 d'octubre del 1999, restà assabentada dels escrits de
referència, mitjançant els quals el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista comunica que els membres d'aquest grup que
formaran part de la Comissió de Drets Humans seran els següents:

* Hble. Sr. Cecili Buele i Ramis.
* Hble. Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a comunicació de l'adscripció de membres a la

Comissió de Drets Humans, per part del Grup Parlamentari
Socialista (RGE núm. 3287/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 20 d'octubre del 1999, restà assabentada de l'escrit de referència,
mitjançant el qual el Grup Parlamentari Socialista comunica que els
membres d'aquest grup que formaran part de la Comissió de Drets
Humans seran els següents:

* Hble. Sr. Salvador Cànoves i Rotger (portaveu).
* Hble. Sra. Sofía Hernanz i Costa.
* Hble. Sr. Tirs Pons i Pons.
* Hble. Sra. Mercè Amer i Riera.
* Hble. Sra. Maria Lluïsa Dubón i Pretus.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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