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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3408/99, del Grup Parlamentari Popular, al
Govern de les Illes Balears, relativa a educació d'adults. (Mesa de
27 d'octubre del 1999).

Palma, a 27 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 educació d'adults.

Motivació:

Conèixer els propòsits del Govern sobre l'educació dels
adults, matèria en la qual el conseller competent ha anunciat una
nova orientació política.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular interpel•la el
Govern de les Illes Balears en relació a la política d'aquest en
matèria d'educació d'adults.

Palma, a 11 d'octubre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3390/99, derivada de la Interpel•lació RGE
núm. 2710/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
de transport aeri interinsular. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

Palma, a 27 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 preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 2710/99, la
moció següent:

Atès l'anunci fet recentment per la companyia aèria
Iberia, de la retirada per a la propera temporada d'hivern dels
reactors que asseguraven una comunicació diària còmoda i
suficient de passatgers i mercaderies entre els tres aeroports de les
Illes, i la seva substitució per aparells d'una capacitat menor i
inferiors prestacions, es fa necessari resoldre amb la major
urgència el problema que afecta, avui per avui, una xifra de
550.000 passatgers anuals, dels qual més de la meitat, el 54%, són
residents a Balears, i, a més, als usuaris d'un important volum de
mercaderies.

La Llei 66/1997, de 30 de desembre, sobre política
econòmica, i la 30/1998, de 19 de juliol, sobre règim especial de les
Illes Balears, contenen elements suficients per permetre fer front als
problemes de trànsit aeri interior amb adients garanties d'eficiència
i d'economia, en recollir tant la possibilitat de declarar obligacions
de servei públic en els vols interinsulars, com també en establir
mesures per tal de proporcionar descomptes als residents i rebaixes
de taxes aeroportuàries a les aeronaus. A més a més, el 29 de juliol
del 1998 la Comissió Europea va aprovar no presentar objeccions
a l'ajuda número 386/98: "Ayuda a favor del transporte de los
residentes (Baleares)", amb una previsió de pressupost de 800
milions de pessetes anuals i duració indefinida.

Resulta prioritari combinar aquestes possibilitats amb la
consecució de la màxima concurrència possible d'empreses
disposades a operar aquestes línies en condicions de rendibilitat i
competència, de forma que la qualitat del servei i la seva continuïtat
s'assegurin permanentment.

La presència d'un únic operador comportaria un risc
evident al confiar un servei de primera necessitat a les incidència
econòmiques i socials que pugui patir. S'ha d'afegir que la
subvenció a establir en aquest cas haurà de contemplar la total
capacitat oferta, essent possible discriminar els passatgers residents
dels no residents, amb el resultat d'un cost per a l'erari públic molt
superior, perquè ja s'ha dit en el primer paràgraf que un 46% de
passatgers de la xarxa que ens ocupa són no residents.

Per això, d'acord amb els estudis realitzats de demanda i
de simulació de costs d'operació en la situació actual, sembla
aconsellable establir un nombre mínim de vols diaris, distribuïts
temporalment de forma que responguin el millor possible a les
necessitats dels usuaris i amb el tipus d'aeronaus més ben adaptat a
la càrrega i al passatge prevists per a l'immediat futur, amb criteris
realistes que minimitzin els costs i optimitzin la qualitat del servei.

Atesos aquests objectius i en congruència amb la
interpel•lació formulada al Govern de la Comunitat Autònoma,
d'acord amb l'article 153 del Reglament del Parlament, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent moció:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a establir negociacions amb els operadors
aeris a les línies insulars amb l'objectiu de:

a) Fixar un nombre mínim de freqüències diàries entre
Palma i Maó i Palma i Eivissa no inferiors a quatre a l'hivern i a
cinc a l'estiu, en ambdós sentits.

b) Obtenir un repartiment escalonat d'aquestes freqüències
de forma que es produeixi a les franges horàries situades a l'entorn
de les 8'00, 12'00, 16'30 i 21'00 hores a l'hivers i de les 8'00, 12'00,
16'30, 19'30 i 21 hores a l'estiu.

c) Fixar unes capacitats mínimes de 110 seients a les
franges de primera i darrera hora a l'hivern, i de primera i dues
darreres hores a l'estiu, mitjançant la utilització de reactors de
tamany adequat.

2.- Amb la finalitat de fer possible una permanent
participació de qualsevol operador aeri en les condicions mínimes
requerides, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a establir negociacions amb el Govern de
l'Estat de manera que, mantenint-se un règim de lliure mercat,
estableixi una tarifa màxima subvencionable suficientment atractiva
per als operadors aeris i que no suposi un augment del cost per als
residents, dins el marc establert per la vigent legislació.

3.- El Parlament de les Illes Balears constata el fet que una
declaració d'obligació del servei públic a les línies interinsulars amb
la finalitat de dur a terme un concurs per a la concessió de les línies
amb un únic operador aeri, en règim de monopoli, no resulta
aconsellable en les actuals circumstàncies.

Palma, a 21 d'octubre del 1999.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3322/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria
d'ajudes econòmiques individuals per a la realització d'activitats de
formació del professorat. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3323/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació
del professorat a les activitats de formació permanent en el curs 98-
99. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3324/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jubilació
voluntària i anticipada de funcionaris docents d'acord amb la
Logse. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3325/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs de
trasllats per al professorat d'ensenyament secundari. (Mesa de 27
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3326/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria
de concursos de trasllats al cos de mestres. (Mesa de 27 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 3327/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a continuació
dels cursos d'estiu a l'estranger per millorar els idiomes. (Mesa de
27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3328/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cicles
formatius que s'imparteixen a formació professional per obtenir el
títol de tècnic i tècnic superior. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3438/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
limitació dels grans complexos de multicines. (Mesa de 27 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 3439/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediments iniciats pel Govern sobre l'escrit de revisió d'ofici
presentat pel Cesif en relació al pacte d'estabilitat del personal
docent. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3440/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
cicles de formació professional que la Conselleria d'Educació i
Cultura implantarà a l'illa de Formentera. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3441/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
cicles de formació professional que la Conselleria d'Educació i
Cultura implantarà a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3442/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
cicles de formació professional que la Conselleria d'Educació i
Cultura implantarà a l'illa de Mallorca. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3443/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
cicles de formació professional que la Conselleria d'Educació i
Cultura implantarà a l'illa de Menorca. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3444/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
establerts per seleccionar les obres prioritàries als centres escolars
de les Illes Balears. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3445/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió prevista per a l'any 2000 per a la construcció d'un nou centre
d'educació primària a Sant Climent. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3446/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un
fòrum juvenil. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3447/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes que tenen
previstes donar als estudiants universitaris que cursin alguna carrera
fora de les Illes Balears que no es pugui cursar a la UIB. (Mesa de 27
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3448/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
funcionament de l'oficina d'informació juvenil del Govern de Jeroni
Antic. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3449/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a associacions o
persones encarregades per fer les conferències de conductes de risc
durant l'any 99-2000. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3450/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment de
la revista 3/4. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).
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 RGE núm. 3451/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
de la revista Ja. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3452/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
funcionament dels mòduls informàtics de l'oficina d'informació
juvenil de Menorca. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3453/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació
de l'horari d'atenció als joves per part de l'oficina d'informació
juvenil d'Eivissa. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3454/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del
funcionament del mòdul informàtic de l'oficina d'informació juvenil
d'Eivissa. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3455/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conselleria competent en matèria de drogues. (Mesa de 27 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 3456/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solució que pensa donar el Govern de les Illes Balears en relació
amb el dèficit de llits d'assistits a la comarca d'Inca. (Mesa de 27
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3457/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcions de la Comissió interinsular per l'adopció internacional.
(Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3458/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de l'aportació que l'Ibas fa als municipis en relació amb
el servei d'ajuda a domicili. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3459/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
composició de la comissió de juristes i tècnics a la qual s'ha
encarregat un informe en relació amb les transferències de benestar
social als consells insulars. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3460/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació del consell de cooperació de les Illes Balears. (Mesa de 27
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3461/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts
de col•laboració que l'Hble. Sra. Fernanda Caro vol plantejar a la
Federació d'entitats locals. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3462/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement oficial de l'escola de treballadors familiars del
Bisbat de Mallorca. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

Palma, a 27 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 escrita.

Pensa el Govern convocar ajudes econòmiques individuals
per a la realització d'activitats de formació del professorat per a
l'any que ve? En aquest cas, quan i quina quantia hi destinarà?

Palma, a 11 d'octubre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la participació del professorat a les
activitats de formació permanent durant el curs 1998-99? Indicar-ne
el nivell, el nombre d'activitats realitzades, les modalitats formatives
i el percentatge de participació del professorat, tot especificar per
illes.

Palma, a 11 d'octubre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de funcionaris docents s'han jubilat voluntàriament
i anticipada, d'acord amb les previsions contemplades a la Logse,
des del 1995? Indicar-ne el nombre per illes i any.

Palma, a 11 d'octubre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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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.

Quan preveu el Govern convocar el concurs de trasllats
per al professorat d'ensenyament secundari?

Palma, a 11 d'octubre 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.

Quan pensa el Govern convocar els concursos de
trasllats en el cos de mestres?

Palma, a 11 d'octubre 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.

Pensa el Govern continuar amb la realització de cursos
d'estiu a l'estranger perquè els alumnes puguin millorar
l'aprenentatge d'idiomes? En aquest cas, quan convocarà les
ajudes?, quin serà el contingut de les esmentades ajudes?, quina
quantia econòmica disposarà el Govern a tal efecte?

Palma, a 11 d'octubre 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.

Quins són els cicles formatius que s'imparteixen a
formació professional per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic
superior? Indicar-ne el centre docent, el municipi, el cicle
formatiu i la titulació que s'obté en finalitzar els estudis.

Palma, a 11 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

A la passada legislatura, l'actual vicepresident, Hble. Sr.
Pere Sampol, va presentar una proposició no de llei relativa a la
limitació de grans complexos de multicines (RGE núm. 3463/97).
Ara, com a conseller, continuarà amb aquest projecte?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria 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.

Quin procediment ha iniciat el Govern sobre l'escrit de
revisi'ño d'ofici presentat pel Cesif contra el pacte d'estabilitat del
personal docent i en quina fase es troba?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.

Quins nous cicles de formació professional pensa
implantar la Conselleria d'Educació i Cultura a l'illa de Formentera?
Especificar-ne el centre i la localitat.

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins nous cicles de formació professional pensa
implantar la Conselleria d'Educació i Cultura a l'illa d'Eivissa?
Especificar-ne el centre i la localitat.

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins nous cicles de formació professional pensa
implantar la Conselleria d'Educació i Cultura a l'illa de Mallorca?
Especificar-ne el centre i la localitat.

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó 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 nous cicles de formació professional pensa
implantar la Conselleria d'Educació i Cultura a l'illa de Menorca?
Especificar-ne el centre i la localitat.

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó 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.

Quins criteris ha establert la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern, per seleccionar les obres prioritàries als
centres escolars de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó 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.

Quina inversió hi ha prevista per a l'any 2000 per a la
construcció d'un nou centre d'educació primària a Sant Climent?

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó 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.

Pensa el nou govern dur endavant, com varen sol•licitar
les entitats juvenils, la creació d'un "Fòrum Juvenil"? Quan?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Quines ajudes tenen previstes donar als estudiants
universitaris que cursin alguna carrera fora de les Illes Balears, que
no es puguin cursar a la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Quina serà la data de l'inici del funcionament del recent
inaugurat mòdul informatiu a l'oficina d'informació juvenil del
Govern de Jeroni Antic?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines associacions o persones seran les encarregades de
fer les conferències de conductes de risc durant l'any 99-2000?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Pensa la Direcció General de Joventut mantenir la
revista informativa 3/4? En cas afirmatiu, quina serà la seva
periodicitat?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Direcció General de Joventut mantenir la
revista informativa Ja? En cas afirmatiu, quina serà la seva
periodicitat?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà la data de l'inici del funcionament dels
mòduls informatius de l'oficina d'informació juvenil de Menorca?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.

Es pensa ampliar l'horari d'0atenció als joves per part de
l'oficina d'informació juvenil d'Eivissa?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Quina serà la data de l'inici del funcionament del mòdul
informatiu de l'oficina d'informació juvenil d'Eivissa?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
La diputada:

Catalina Palau i Costa.

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

Quina és la conselleria competent en matèria de drogues,
independentment que es tracti d'una política transversal?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Quina solució donarà el Govern de les Illes Balears a la
comarca d'Inca en relació al dèficit de llits d'assistits a l'esmentada
comarca?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Quines seran les funcions de la Comissió interinsular per
l'adopció internacional, quan es constituirà i quina serà la seva
composició?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es pensa incrementar l'aportació que l'Ibas fa als
municipis de les Illes Balears en relació amb el Servei d'ajuda a
domicili? En cas afirmatiu, quin serà aquest augment i com es
repartirà?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la composició de la Comissió de juristes i
tècnics a la qual s'ha encarregat un informe en relació amb les
competències de benestar social que es poden transferir als
consells insulars?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es crearà un consell de cooperació de les Illes Balears?
En cas afirmatiu, quina en serà la composició, la data de posada
en funcionament i les funcions?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els punts de col•laboració que l'Hble. Sra.
Consellera Fernanda Caro pensa plantejar a la Federació d'entitats
locals?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consistirà el reconeixement oficial de l'escola de
treballadors familiars del Bisbat de Mallorca que l'Hble. Sra.
Consellera sense cartera Fernanda Caro va manifestar en nom del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3306/99, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de residus.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 27
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3307/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita del
vicepresident a Barcelona. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3308/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions del
nou delegat territorial d'Educació de Menorca. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3309/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de dia per
a gent gran a Inca. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3310/99, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de forma
experimental de l'ecotaxa a Menorca. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3312/99, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa
a obligacions econòmiques a la Fundació turística i cultural Illes
Balears. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de
27 d'octubre del 1999).
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 RGE núm. 3313/99, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a Fundació turística i cultural Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3509/99, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viabilitat del
projecte d'energia eòlica a Menorca. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3510/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nomenament
dels senyors Rafael de Lacy Fortuny i Pedro Amorós Martorell a la
Comissió Insular d'urbanisme de Mallorca. (Mesa de 27 d'octubre
del 1999).

 RGE núm. 3511/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
opinió del conseller envers la consideració que fa la plataforma
d'interins. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3512/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'un concurs de trasllat abans de les oposicions.
(Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3513/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del Pla de carreteres. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3514/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protecció dels jaciments arqueològics afectats per l'execució del
tercer carril de la ronda del port de Maó. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3515/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enderrocament d'edificacions per tal de continuar l'esponjament.
(Mesa de 27 d'octubre del 1999).

Palma, a 27 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 president del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què ha aprovat el Govern de les Illes Balears en relació
amb la planificació i la gestió de residus des de la seva presa de
possessió fins al 9 d'octubre del 1999?

Palma, a 13 d'octubre del 1999.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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

Va fer l'Hble. Sr. Vicepresident del Govern de les Illes
Balears una visita oficial a Barcelona el passat 13 d'octubre?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord l'Hble. Sr. Conseller d'Educació amb les
declaracions del delegat territorial d'Educació de Menorca que va
dir als mitjans de comunicació: "... estamos sirviendo la comida que
ha cocinado el PP, ellos pusieron los ingredientes. Sus declaraciones
sobre el proceso de adjudicación de plazas son muy cínicas, ya que
sólo hemos continuado con su sistema, el año pasado fue peor ..."?

Palma, a 30 de setembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears posar en marca
a la comarca d'Inca, i a Inca en concret, un centre de dia per a gent
gran?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern aplicar de forma experimental
l'anomenada "ecotaxa" a l'illa de Menorca?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines obligacions econòmiques té adquirides el Govern
amb els foments de turisme de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera per tal que aquests aportin fons a la Fundació turística
i cultural Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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 Ple.

Quina possibilitat té el Govern d'anul•lar les obligacions
que tengui pendents amb els foments de turisme de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera per tal que aquests aportin fons a
la Fundació turística i cultural Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

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.

Considera la consellera de Medi Ambient viable el
projecte d'energia eòlica que es pensa desplegar a Menorca?

Palma, a 19 d'octubre 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 president del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A la vista de la resolució del president del Govern de les
Illes Balears, nomenant els senyors Rafel de Lacy Fortuny i Pedro
Amorós Martorell com a representants del Govern de les Illes
Balears a la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, quin dels
dos representants compleix el previst per l'article 3.2 de la Llei
9/1990, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria d'urbanisme i habitabilitat, d'estar adscrit a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori?

Palma, a 19 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereix al conseller d'Interior que la
plataforma d'interins consideri que està sofrint una autèntica cacera
política?

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

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 oral davant Ple.

Pensa el conseller d'Interior convocar un concurs de
trasllat abans de l'oposició?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha iniciat el Govern la modificació del Pla de carreteres?

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

Quines mesures ha adoptat la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports per tal de protegir els jaciments
arqueològics, afectats per l'execució del tercer carril de la ronda
del Port de Maó?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep Simó 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 oral davant Ple.

Té previst el Govern de les Illes Balears l'enderrocament
d'alguna edificació obsoleta continuant l'esponjament de zones
urbanes?

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

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3289/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació dels
ingressos provinents de l'ecotaxa, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3290/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme de golf
com a factor de desestacionalització turística, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3291/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a camp de polo
de Campos, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3292/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a camp de polo
de Campos, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3293/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme nàutic
com a factor de desestacionalització turística, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3294/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions de
metrologia, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 27
d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3295/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió de fires, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3296/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions per poder
celebrar la fira tecnoturística, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3297/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a substitucions o
renovacions dels membres de la Comissió balear d'artesania, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3298/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fires noves que es
pensen incorporar, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3299/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a associacions que
estan en desacord amb el vigent Pla director de pedreres, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3300/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punts del Pla director
sectorial de pedreres en què no estan d'acord les associacions
esmentades pel conseller, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3301/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Rotger i
Llabrés, del Grup Parlamentari Popular, relativa a camins rurals, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

 RGE núm. 3302/99, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desestacionalització turística, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3303/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida
pressupostària per afavorir el comerç electrònic, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3304/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estimular el
comerç electrònic, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3305/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de mesures
urgents en el sòl rústic, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 27 d'octubre del 1999).
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 RGE núm. 3398/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres culturals de titularitat de l'Estat i gestionats actualment pel
Govern que no podran ser transferits als consells insulars, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3399/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres culturals de titularitat de l'Estat gestionats actualment pel
Govern de les Illes Balears que es podran transferir als consells
insulars, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3400/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres culturals de titularitat estatal gestionats pel Govern de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3401/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la construcció de noves escoles a Menorca, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3402/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per impulsar la descentralització de la gestió d'educació a
favor dels consells insulars, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3403/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
opinió del conseller d'Interior sobre la plataforma d'interins, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3404/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
opinió del conseller d'Interior sobre les manifestacions del conseller
de Treball, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3405/99, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
opinió del conseller d'Interior sobre les manifestacions del director
general de Personal, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3406/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
posada en marxa d'un recurs jurídicosocial per a les persones
declarades incapaces, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

Palma, a 27 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 conseller d'Hisenda del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Hisenda.

Pensa el Govern aplicar una part dels ingressos provinents
de l'anomenada ecotaxa per distribuir entre els municipis no
costaners?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 conseller de Turisme del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió de Turisme.

Pensa el conseller de Turisme que el turisme de golf pot
ser un factor important de desestacionalització turística?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller de Turisme que la construcció d'un
camp de polo a Campos podria contribuir a la captació d'un turisme
de major poder adquisitiu?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller de Turisme que la construcció d'un
camp de polo a Campos podria contribuir a la desestacionalització
de la nostra indústria turística?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.



234 BOPIB núm.17 - 28 d'octubre del 1999

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme.

Pensa el conseller de Turisme que el turisme nàutic pot
ser un factor important de desestacionalització turística?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quantes inspeccions de metrologia fa el Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines fires pensa suprimir del calendari de Fires i
Congressos el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines gestions fa el Govern de les Illes Balears per tal
de poder celebrar la fira Tecnoturística?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines substitucions o renovacions dels membres de la
Comissió balear d'Artesania s'han dut a terme?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines fires noves pensa dur a terme Fires i Congressos?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Quines associacions estan en desacord amb el vigent Pla
director de pedreres?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

En quins punts del vigent Pla director de pedreres no estan
d'acord les associacions esmentades per l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
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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 conseller d'Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Pensa el Govern de les Illes Balears aprovar un pla
d'ajudes als ajuntaments per tal de continuar condicionant els
camins rurals a les Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre 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 al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant la Comissió de Turisme.

Quines accions pensa dur a terme la conselleria de
Turisme per afavorir la desestacionalització turística?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Pere Palau i Torres.

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
d'Economia.

Quina partida pressupostària incorporarà el Govern per
afavorir el comerç electrònic que ha de permetre que una petita
botiga pugui vendre els seus productes a les Antípodes?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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'Economia.

Considera el vicepresident del Govern balear que el
comerç electrònic i el seu estímul poden afavorir el petit i mitjà
comerç de les Illes Balears?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant la Comissió d'Economia.

Considera el conseller d'Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria que la llei de mesures urgents en sòl rústic és una qüestió
estrictament urbanística i que, per tant, no afecta la seva
competència?

Palma, a 14 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 oral davant la Comissió de Cultura.

Quins centres culturals de titularitat de l'Estat i gestionats
actualment pel Govern de les Illes Balears no podran ser transferits
als consells insulars?

Palma, a 19 d'octubre 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura.

Quins centres culturals de titularitat de l'Estat i gestionats
actualment pel Govern de les Illes Balears podran ser transferits als
consells insulars?

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quins centres culturals de titularitat de l'Estat són
actualment gestionats pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin percentatge creu el conseller d'Educació i
Cultura del Govern que han de finançar el Govern, els consells i
els ajuntaments corresponents la construcció de noves escoles a
Menorca?

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa emprendre la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern per impulsar el procés de
descentralització de la gestió d'educació a favor dels consells
insulars?

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 conseller d'Interior del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals.

Per què opina el conseller d'Interior que la plataforma
d'interins és un satèl•lit del Partit Popular?

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

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 conseller d'Interior del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals.

Què pensa el conseller d'Interior respecte que el conseller
de Treball manifesti que al Govern s'hauria de fer un concurs-
oposició igual que el del Consell Insular de Mallorca?

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Interior que el
director general de Personal digui que la plataforma d'interins no és
un interlocutor vàlid i no sap a qui representa?

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

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

Pensa el Govern de les Illes Balears posar en marxa un
recurs jurídicosocial per tal de donar cobertura i suport tutelar a
aquelles persones declarades incapaces i que no tenen cap persona
disposada a assumir aquesta responsabilitat?

Palma, a 20 d'octubre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3321/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt,
relativa a debat sobre l'Estat de les Autonomies en el Senat. (Mesa
de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3407/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subvenció extraordinària per a l'adquisició de llavor
certificada. (Mesa de 27 d'octubre del 1999).

 RGE núm. 3508/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt,
relativa a venda d'armes a Indonèsia. (Mesa de 27 d'octubre del
1999).

Palma, a 27 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 i Mixt presenten la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La realització del debat sobre l'estat de les autonomies
és una obligació establerta en el Reglament del Senat. Aquest
debat suposa l'única oportunitat perquè coincideixin
institucionalment l'Estat i les comunitats autònomes, representades
pels presidents dels respectius governs autonòmics, en una
discussió sobre el present i sobre el futur de la política territorial
del nostre país.

Es tracta, per tant, d'un fòrum únic per a la pràctica de
les relacions intergovernamentals en un estat amb la conformació
del nostre, així com d'un espai creat al Senat perquè es pugui
acomplir la seva autèntica vocació de Cambra Territorial.

Però, a pesar de l'exigència reglamentària de la
convocatòria anual, el darrer debat que se'n realitzà fou el març
del 1997. En aquests dos darrers anys el debat no ha estat
convocat, amb la qual cosa s'ha negat la possibilitat de dur a terme
un imprescindible diàleg multilateral, d'escoltar els presidents dels
governs autonòmics i de debatre i cooperar sobre temes
substancials per al desenvolupament i la consolidació del nostre
estat autonòmic, com el sistema de finançament autonòmic i
sanitari, la política hidrològica, els plans d'inversió pública
descentralitzada en infraestructures, els traspassos pendents, etc.

El Govern de l'Estat ha de comparèixer en el fòrum
parlamentari establert ad hoc, la Comissió General d'Autonomies
del Senat, per complir una exigència reglamentària, però també
per la conveniència política de conèixer l'actual "estat de la
qüestió" autonòmica, especialment després dels esdeveniments del
darrer any. D'altra banda, ens trobem en un moment idoni per a
debatre sobre el futur autonòmic, ja que està a punt de finalitzar
una legislatura per al Govern de l'Estat i acaba de començar-ne
una altra a la majoria de les comunitats autònomes.

Per tot això, els grups parlamentaris esmentats presenten
al Pla la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
sol•licitar, d'acord amb l'establert a l'article 53 bis 7 del Reglament
del Senat, la convocatòria urgent de la Comissió General de les
Comunitats Autònomes a fi que es realitzi la preceptiva sessió
dedicada a efectuar un balanç de la situació de l'Estat de les
Autonomies.

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
Pel GP Socialista.
Pel GP PSM-Entesa Nacionalista.
Pel GP d'Esquerra Unida i Ecologista.

Pel GP Mixt.

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.

Els efectes de la sequera que aquest any estam patint a les
Illes Balears ha provocat una disminució de la collita en els cultius
de secà de l'ordre del 50 al 70 per cent, segons els casos.

Donada la magnitud dels danys és necessari utilitzar tots
els mitjans que puguin pal•liar les pèrdues que han sofert els
pagesos, cercant totes les mesures complementàries a les ajudes ja
establertes per poder compensar les pèrdues en les rendes sofertes
pel sector.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les subvencions per a l'adquisició de
llavor certificada fins al 60 per cent del seu preu del cost.

Els beneficiaris d'aquesta subvenció seran les persones
físiques o jurídiques que hagin presentat declaració de superfície
durant els terminis establerts per a la present campanya.

Així mateix s'inclouran en la llista de llavors susceptibles
de ser subvencionades les varietats farratgeres (a més a més de
l'"enclova", ja inclosa a la llista de Menorca).

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La situació viscuda durant els darrers temps a Indonèsia
només pot ser descrita com a violació massiva dels drets més
elementals i de genocidi. Les matances i les deportacions
perpetrades per les milícies proindonèsies han portat el terror a la
població de Timor est, a més d'impedir el lliure exercici del seu
dret a decidir sobre el seu futur, d'acord amb les resolucions de les
Nacions Unides.

Les matances duites a terme per les milícies no serien
possibles sense, com a mínim, el consentiment de les forces
armades d'Indonèsia. De fet, les més prestigioses organitzacions
internacionals de defensa dels drets humans, com Amnistia
Internacional o Human Right Watch, han reunit proves i testimonis
que mostren la vinculació estreta entre l'exèrcit indonesi i les
milícies proindonèsies.

El Govern espanyol, com a exportador d'armes a
Indonèsia, té una responsabilitat davant els esdeveniments de
Timor est que ha de ser assumida i coneguda per l'opinió pública.
Segons dades del Ministeri d'Economia, el Govern espanyol ha
exportat material de defensa i material de doble ús a Indonèsia per
valor de 1.322 milions de pessetes durant el període 1991-1998.
Segons estudis de la càtedra Unesco de la Universitat Autònoma
de Barcelona, s'hi haurien d'afegir avions militars per valor de
14.000 milions de pessetes. Entre el material venut a Indonèsia es
troben moltes armes lleugeres que podrien haver estat utilitzades
en les matances contra el poble de Timor est. Val a dir, també, que
Indonèsia no és l'únic país que viola greument els drets humans i
que compra armes a Espanya.

Les ONG Amnistia Internacional, Intermón, Greenpeace
i Metges sense fronteres, promotors de la campanya contra el
comerç d'armes lleugeres "Adéu a les armes", han demanat que
cessi la venda d'armes lleugeres del Govern espanyol a Indonèsia
i exigeixen al Govern espanyol que faci públics els productes
exportats, l'import i les empreses implicades.

La venda d'armes a Indonèsia va contra la legislació
espanyola i contra els compromisos internacionals contrets per
Espanya. Particularment, va contra el Decret 824/1993, que regula
el comerç exterior de material de defensa i de doble ús, que
estableix la denegació d'autoritzacions quan l'exportació pot
vulnerar els compromisos internacionals contrets per Espanya
(país signatari de la Declaració Universal dels Drets Humans i
pactes que la desenvolupen). D'altra banda, el 1991 el Consell
d'Europa va aprovar uns criteris de regulació de les exportacions
d'armes, entre els quals hi havia el de prendre en consideració la
situació dels drets humans al país de destí.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
espanyol el cessament de la venda d'armes lleugeres a Indonèsia.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a desautoritzar qualsevol exportació d'armament a països
on no es respectin els drets humans.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a donar suport i promoure, a nivell internacional,
l'adopció de codis de conducta sobre exportació d'armament que
impedeixen inequívocament l'exportació d'armes a països on es
violen els drets humans.

Palma, a 19 d'octubre del 1999.
Pel GP Socialista.
Pel GP PSM-Entesa Nacionalista.
Pel GP d'Esquerra Unida i Ecologista.
Pel GP Mixt.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2612/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a Centre Balear de
Cuba. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Abans de tot, s'han d'acabar de pagar les despeses que hi
ha pendents de les obres en el Centre Balear de Cuba, s'ha d'amoblar
la seu  d'una forma definitiva i s'ha d'elaborar un projecte concret
per a la casa. La inauguració no depèn exclusivament de l'actual
executiu, perquè s'ha de consensuar amb la junta directiva del
Centre Balear de Cuba.
 

Palma, 18 d'octubre del 1999.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2615/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a ampliació a la
cobertura del servei d'ajuda a domicili. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

Sí, es donarà ampliació a la cobertura del servei d'ajuda a
domicili per a les Illes Balears.

L'augment pressupostari proposat per a l'any 2000 és de
119 milions de pessetes, la qual cosa significa un 34% més del
pressupostat de l'any 99 destinat al SAD que puja a 299.729.126
milions. Per tant, per a l'any 2000 es té previst destinar 418.729.126
milions de pessetes.

En relació a quantes persones seran ateses en total a les
Illes Balears, no es pot precisar una xifra exacta. Però segons les
dades de què disposam, aquest augment podria beneficiar
aproximadament unes 350 persones més.

Palma, 18 d'octubre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2630/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a gestió de la
residència d'assistits de Felanitx. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

La previsió d'aquesta conselleria en relació amb la gestió
que es durà a terme a la residència de Felanitx és que es realitzarà
mitjançant gestió pública.

Els serveis que es prestaran mitjançant contractació
externa seran els següents: perruqueria i podologia, bugaderia,
menjador, jardineria, seguretat.

Palma, 18 d'octubre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2632/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a representació
sindical i patronal a les empreses i altres organismes del Govern
balear. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

És intenció de la Conselleria de Treball i Benestar Social
reparar una injustícia històrica de la nostra comunitat, com és la
falta de participació dels agents socials en els organismes:
autònom, consorcis i empreses públiques de la CAIB.

Així ha succeït que la falta d'interès dels anteriors
governs per pal•liar aquesta manca de sensibilitat social, ha estat
recollida amb ferma voluntat perquè s'acompleixi pel Pacte de
Progrés o per extensió pel Govern de les Illes Balears, amb
l'objectiu de fer normal la participació dels agents socials en la
defensa dels interessos que els són propis, tal com estableix la
Constitució.

Entén el Govern de les Illes Balears que la participació
institucional és un factor de primer ordre per aconseguir una major
cohesió i vertebració socials. En aquest sentit, a més de configurar
en el nostre àmbit els òrgans de participació reiteradament
promesos (CES, Servei Balear d'Ocupació, Consell Balear de
Formació Professional, etc.), el Govern de les Illes Balears, dins
el marc negociador del Pacte per l'Ocupació, en tràmit de
negociació, serà sensible a la petició dels agents socials, en el
sentit que s'estudiï la seva participació en aquells òrgans,
consorcis i empreses públiques, quan el contingut així ho
requereixi.

Per tant, com que és un tema pendent de negociació i
concreció, no és factible la relació exhaustiva, però sí que us
podem indicar que el Govern intentarà implicar els agents
econòmics i socials, ja que entén que la seva participació ajudaria
al fet que el desenvolupament de Balears es dugui a terme en un
clima econòmic i social favorable.

Palma, 15 d'octubre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2640/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jáen i Palacios, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula en educació infantil de 0 a 3 anys. (BOPIB núm. 11 de
23 de setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen, i molt manco la ratio mitjana (alumnes/aula).
Els centres remeten a la conselleria les dades sol•licitades a través
del DOC (Document d'Organització del Centre) i a través d'uns
impresos d'estadística que després es tabulen i es remeten al centre
de processament de dades del MEC a Madrid. El termini perquè els
centres remetin aquestes dades, d'acord amb les ordres que aproven
les instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels
centres (Ordre de 29 de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que
fa als centres d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29
de juny de 1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el
curs.

Així i tot, convé dir que en el nivell de l'Educació Infantil
de 1r cicle (0 a 3 anys), per tractar-se d'un ensenyament no
obligatori, les escoletes que acullen aquests alumnes bé són
d'iniciativa privada, bé d'entitats locals. Els centres públics i els
centres concertats d'Educació Infantil i Educació Primària només
acullen alumnes del segon cicle d'Educació Infantil (és a dir 3 a 5
anys), per tant no remeten les dades dels alumnes de 0 a 3 anys
perquè no imparteixen aquest nivell de 1r cicle d'Educació Infantil.

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

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2647/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a alumnat matriculat en
aquest curs escolar. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que
després es tabulen i es remeten al centre de processament de dades
del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes
dades, d'acord amb les ordres que aproven les instruccions que
regulen l'organització i el funcionament dels centres (Ordre de 29
de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29 de juny de
1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres d'Educació
Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el curs.

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

A la Pregunta RGE núm. 2648/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a taxes
d'escolarització. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística
que després es tabulen i es remeten al centre de processament de
dades del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin
aquestes dades, d'acord amb les ordres que aproven les
instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels
centres (Ordre de 29 de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que
fa als centres d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de
29 de juny de 1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el
curs.

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

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2649/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula en educació infantil. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística
que després es tabulen i es remeten al centre de processament de
dades del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin
aquestes dades, d'acord amb les ordres que aproven les
instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels
centres (Ordre de 29 de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que
fa als centres d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de
29 de juny de 1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el
curs.

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

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2650/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a alumnat matriculat
en educació primària. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del
1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística
que després es tabulen i es remeten al centre de processament de
dades del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin
aquestes dades, d'acord amb les ordres que aproven les
instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels
centres (Ordre de 29 de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que
fa als centres d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de
29 de juny de 1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el
curs.

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

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2651/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula en educació primària. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que
després es tabulen i es remeten al centre de processament de dades
del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes
dades, d'acord amb les ordres que aproven les instruccions que
regulen l'organització i el funcionament dels centres (Ordre de 29
de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29 de juny de
1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres d'Educació
Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el curs.

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2652/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a alumnat a l'ensenyament
de secundària obligatòria. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del
1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que
després es tabulen i es remeten al centre de processament de dades
del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes
dades, d'acord amb les ordres que aproven les instruccions que
regulen l'organització i el funcionament dels centres (Ordre de 29
de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29 de juny de
1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres d'Educació
Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el curs.

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

A la Pregunta RGE núm. 2653/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a nombre de centres
d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació
professional. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

El nombre de centres públics i privats, per nivell
educatius, és el següent:

Centres públics:
- Només Educació Infantil: 8
- Centres d'EI i EP: 193
- Centres d'Educació Secundària: 54
Total: 255
D'aquests:
- Només ESO: 8
- Només ESO i Batxillerat: 12
- ESO; Batxillerat i C. Formatius: 34

Centres concerts:
- Només Educació Especial: 8
- Només Educació Infantil: 15
- Només Educació Primària: 4
Centres d'Educació Secundària: 85
Total: 112
D'aquests:
- Tenen Educació Especial: 1
- Tenen Batxillerat LOGSE: 4
- Tenen Cicles Formatius: 7
- És exclusiu de Batxillerat: 1
- És exclusiu de C. Formatius: 1

Centres privats:
- Centres d'EI, EP, ESO i Batxillerat: 4
- Centres només de Cicles Formatius: 2
Total: 6

Pel que fa a la segona part de la pregunta, la Conselleria
d'Educació i Cultura no disposa de la infraestructura suficient,
sobretot pel que fa a material informàtic, per poder conèixer en
aquests moments, just iniciat el curs, les dades que es demanen.
Per altra part, els centres remeten a la conselleria les dades
sol•licitades a través del DOC (Document d'Organització del
Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que després es
tabulen i es remeten al centre de processament de dades del MEC
a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes dades,
d'acord amb les ordres que aproven les instruccions que regulen
l'organització i el funcionament dels centres (Ordre de 29 de juny
de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que fa als centres d'Educació
Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29 de juny de 1994, BOE
de 5 de juliol, pel que fa als centres d'Educació Secundària), acaba
un mes després d'haver iniciat el curs.

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

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2655/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a matèries optatives a
l'ensenyament secundari obligatori. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

D'ençà de les transferències en matèria d'educació, aquesta
comunitat encara no ha fet la regulació pròpia pel que fa a les
matèries optatives a l'ensenyament secundari obligatori. Per això,
implicam la normativa del territori del MEC.

Les matèries optatives que s'imparteixen són les següents:

a) Matèries optatives troncals a 4t curs d'ESO (plàstica, tecnologia,.
música, biologia i geologia, física i química). D'aquestes, els
alumnes n'han d'escollir obligatòriament dues.

b) Matèries d'oferta obligada pels centres i d'elecció lliure per
l'alumne: segona llengua estrangera (alemany o francès), durant tota
l'etapa; cultura clàssica, en el segon cicle d'ESO; i una matèria
d'iniciació professional, en el segon cicle d'ESO.

c) Matèries optatives d'oferta voluntària pel centre i que tenen el seu
currículum aprovat per Resolució de la Direcció General de
Renovació Pedagògica. Són concretament 17. Els centres només
n'ofereixen algunes, és decisió del centre d'acord amb les
possibilitats i la demanda de l'alumnat.

d) Matèries proposades per cadascun dels centres i aprovades, abans
per la Direcció General de Renovació Pedagògica del MEC i, d'ençà
de les competències educatives, per la Direcció General d'Ordenació
i Innovació de la Conselleria.

Per saber de totes elles quines són les que actualment
s'imparteixen, la Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que
després es tabulen i es remeten al centre de processament de dades
del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes
dades, d'acord amb les ordres que aproven les instruccions que
regulen l'organització i el funcionament dels centres (Ordre de 29
de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29 de juny de
1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres d'Educació
Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el curs.

Aquesta conselleria no té previst ampliar, de moment, el
repertori de matèries optatives a l'ensenyament secundari obligatori.

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

A la Pregunta RGE núm. 2658/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a alumnat matriculat
de batxillerat. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística
que després es tabulen i es remeten al centre de processament de
dades del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin
aquestes dades, d'acord amb les ordres que aproven les
instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels
centres (Ordre de 29 de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que
fa als centres d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de
29 de juny de 1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el
curs.

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2659/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula a ESO i batxillerat. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística
que després es tabulen i es remeten al centre de processament de
dades del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin
aquestes dades, d'acord amb les ordres que aproven les
instruccions que regulen l'organització i el funcionament dels
centres (Ordre de 29 de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que
fa als centres d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de
29 de juny de 1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el
curs.

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2660/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a matrícula d'alumnes de
formació professional. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del
1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que
després es tabulen i es remeten al centre de processament de dades
del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes
dades, d'acord amb les ordres que aproven les instruccions que
regulen l'organització i el funcionament dels centres (Ordre de 29
de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29 de juny de
1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres d'Educació
Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el curs.

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

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2661/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a ratio mitjana
alumnes/aula en formació professional. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que
després es tabulen i es remeten al centre de processament de dades
del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes
dades, d'acord amb les ordres que aproven les instruccions que
regulen l'organització i el funcionament dels centres (Ordre de 29
de juny de 1994, BOE del 6 de juliol, pel que fa als centres
d'Educació Infantil o Educació Primària; i Ordre de 29 de juny de
1994, BOE de 5 de juliol, pel que fa als centres d'Educació
Secundària), acaba un mes després d'haver iniciat el curs.

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

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2662/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a especialitats a formació
professional. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

Vos remetem un exemplar de la publicació de l'Oferta
educativa de la Formació Professional a les Illes Balears, publicada
per aquesta Conselleria d'Educació, Cultura i Esports el mes de
març del 1999.

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

L'exemplar esmentat a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels honorables
senyores i senyors diputats.
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Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2663/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a matrícula de l'Escola
oficial d'idiomes. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, les escoles oficials d'idiomes
remeten a la conselleria les dades sol•licitades a través del DOC.
El termini perquè els centres remetin aquestes dades, d'acord amb
les instruccions per a l'organització i el funcionament de les
escoles oficials d'idiomes, per al curs 1999-2000, trameses per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, acaba un mes després
d'haver iniciat el curs.

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

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2664/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a idiomes que
s'imparteixen a l'Escola oficial d'idiomes. (BOPIB núm. 11 de 23
de setembre del 1999).

L'Escola oficial d'idiomes imparteix els idiomes
autoritzats següents:

EOI Palma
- Alemany: cicle elemental (1r, 2n i 3r) i cicle superior (4t i 5è).
- Anglès: cicle elemental (1r, 2n i 3r) i cicle superior (4t i 5è).
- Català: cicle elemental (1r, 2n i 3r) i cicle superior (4t i 5è).
- Espanyol per a estrangers: cicle elemental (1r, 2n i 3r) i cicle
superior (4t i 5è).
- Francès: cicle elemental (1r, 2n i 3r) i cicle superior (4t i 5è).
- Italià: 1r a partir del curs 1999/2000.
- Rus: 1r a partir del curs 1999/2000.
- Àrab: 1r a partir del curs 1999/2000.
- Anglès a distància "That's English!": 1r, 2n i 3r.

Ampliació de l'EOI a Manacor (començà a impartir estudis el curs
1998/1999)
- Anglès: 1r i 2n.
- Alemany: 1r i 2n.
- Anglès a distància "That's English!": 1r, 2n i 3r.

Ampliació de l'EOI a Inca (ha començat a impartir estudis el curs
1999/2000)
- Anglès: 1r.
- Alemany: 1r.
- Anglès a distància "That's English!": 1r, 2n i 3r.

EOI de Maó
- Anglès: de 1r a 5è.
- Alemany: de 1r a 3r.
- Francès: de 1r a 5è.
- Anglès a distància "That's English!": 1r, 2n i 3r.

Ampliació a Ciutadella (ha començat a impartir estudis durant el
curs 1999/2000)
- Anglès: 1r.
- Alemany: 1r.

EOI d'Eivissa
- Anglès: de 1r a 5è.
- Alemany: de 1r a 3r.
- Francès: de 1r a 5è.
- Anglès a distància "That's English!": 1r, 2n i 3r.

Ampliació a Formentera (ha començat a impartir estudis durant el
curs 1999/2000)
- Anglès: 1r.
- Alemany: 1r.

El Govern té interès a autoritzar altres idiomes, com els
idiomes europeus i les llengües nord-africanes. Està en estudi si es
pot impartir català a les escoles oficials d'idiomes de Maó i
d'Eivissa.

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

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2666/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a alumnat d'ensenyament
artístic. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre del 1999).

La Conselleria d'Educació i Cultura no disposa de la
infraestructura suficient, sobretot pel que fa a material informàtic,
per poder conèixer en aquests moments, just iniciat el curs, les
dades que es demanen. Per altra part, els centres remeten a la
conselleria les dades sol•licitades a través del DOC (Document
d'Organització del Centre) i a través d'uns impresos d'estadística que
després es tabulen i es remeten al centre de processament de dades
del MEC a Madrid. El termini perquè els centres remetin aquestes
dades a la conselleria acaba un mes després d'haver iniciat el curs.

Els ensenyament artístics que s'imparteixen a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears són els establerts en els articles 47 i
48 de la Logse. En finalitzar els estudis de grau mitjà s'obté el títol
de tècnic, en finalitzar els estudis de grau superior s'obté el títol de
tècnic superior de l'especialitat cursada, tal com s'estableix a l'article
35 de la Logse.

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

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2668/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a alumnes matriculats per
a les proves d'accés a la universitat. (BOPIB núm. 11 de 23 de
setembre del 1999).

Convocatòria de juny. COU. Mallorca.
Matrícula: 1.234, 87.704%
Aprovats: 1.086, 77.186%
Suspesos: 139, 9.8792%
No presentats: 9, 0.64%

Convocatòria de juny. COU. Menorca.
Matrícula: 19, 1.3504%
Aprovats: 16, 1.1372%
Suspesos: 3, 0.2132%
No presentats: 0, 0%

Convocatòria de juny. COU. Eivissa.
Matrícula: 154, 10.945%
Aprovats: 118, 8.3866%
Suspesos: 34, 2.4165%
No presentats: 2, 0.142%

Convocatòria de juny. COU. Formentera.
Matrícula: 0, 0%
Aprovats: 0, 0%
Suspesos: 0, 0%
No presentats: 0, 0%

Convocatòria de juny. COU. Totals.
Matrícula: 1.407, 100%
Aprovats: 1.220, 86.709%
Suspesos: 176, 12.509%
No presentats: 11, 0.782%

Convocatòria de juny. BAT-LOGSE. Mallorca.
Matrícula: 1.050, 72.866%
Aprovats: 939, 65.163%
Suspesos: 104, 7.2172%
No presentats: 7, 0.486%



244 BOPIB núm.17 - 28 d'octubre del 1999

Convocatòria de juny. BAT-LOGSE. Menorca.
Matrícula: 239, 16.586%
Aprovats: 219, 15.198%
Suspesos: 18, 1.2491%
No presentats: 2, 0.139%

Convocatòria de juny. BAT-LOGSE. Eivissa.
Matrícula: 140, 9.7155%
Aprovats: 122, 8.4663%
Suspesos: 17, 1.1797%
No presentats: 1, 0.069%

Convocatòria de juny. BAT-LOGSE. Formentera.
Matrícula: 12, 0.8328%
Aprovats: 9, 0.6246%
Suspesos: 3, 0.2082%
No presentats: 0, 0%

Convocatòria de juny. BAT-LOGSE. Totals.
Matrícula: 1.441, 100%
Aprovats: 1.289, 89.452%
Suspesos: 142, 9.8543%
No presentats: 10, 0.694%

Convocatòria de setembre. COU. Mallorca.
Matrícula: 515, 86.847%
Aprovats: 310, 52.277%
Suspesos: 192, 32.378%
No presentats: 13, 2.192%

Convocatòria de setembre. COU. Menorca.
Matrícula: 4, 0.6745%
Aprovats: 4, 0.6745%
Suspesos: 0, 0%
No presentats: 0, 0%

Convocatòria de setembre. COU. Eivissa.
Matrícula: 74, 12.479%
Aprovats: 36, 6.0708%
Suspesos: 38, 6.4081%
No presentats: 0, 0%

Convocatòria de setembre. COU. Formentera.
Matrícula: 0, 0%
Aprovats: 0, 0%
Suspesos: 0, 0%
No presentats: 0, 0%

Convocatòria de setembre. COU. Totals.
Matrícula: 593, 100%
Aprovats: 350, 59.022%
Suspesos: 230, 38.786%
No presentats: 13, 2.192%

Convocatòria de setembre. BAT-LOGSE. Mallorca.
Matrícula: 417, 79.127%
Aprovats: 275, 52.182%
Suspesos: 138, 26.186%
No presentats: 4, 0.759%

Convocatòria de setembre. BAT-LOGSE. Menorca.
Matrícula: 70, 13.283%
Aprovats: 50, 9.4877%
Suspesos: 19, 3.6053%
No presentats: 1, 0.19%

Convocatòria de setembre. BAT-LOGSE. Eivissa.
Matrícula: 39, 7.4004%
Aprovats: 21, 3.9848%
Suspesos: 17, 3.2258%
No presentats: 1, 0.19%

Convocatòria de setembre. BAT-LOGSE. Formentera.
Matrícula: 1, 0.1898%
Aprovats: 1, 0.1898%
Suspesos: 0, 0%
No presentats: 0, 0%

Convocatòria de setembre. BAT-LOGSE. Totals.
Matrícula: 527, 100%
Aprovats: 347, 65.844%
Suspesos: 174, 33.017%
No presentats: 6, 1.139%

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

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

Comissió de Drets Humans per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista (RGE núm. 3315/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, restà assabentada de l'escrit de referència,
mitjançant el qual el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista comunica que el membre d'aquest grup que formarà part
de la Comissió de Drets Humans serà l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre  del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

Comissió de Drets Humans per part del Grup Parlamentari Mixt
(RGE núm. 3376/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, restà assabentada de l'escrit de
referència, mitjançant el qual el Grup Parlamentari Mixt comunica
que el membre d'aquest grup que formarà part de la Comissió de
Drets Humans serà l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 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 Popular
(RGE núm. 3396/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, restà assabentada de l'escrit de
referència, mitjançant el qual el Grup Parlamentari Popular
comunica que els membres d'aquest grup que formarà part de la
Comissió de Drets Humans seran els següents:

* Hble. Sra Margarita I. Cabrer i González.
* Hble. Sr. José Mª González i Ortea.
* Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
* Hble. Sra. Maria Neus Marí i Marí.
* Hble. Sr. Joan Marí i Bonet.
* Hble. Sra. Maria Cerezo i Mir.
* Hble. Sr. Manuel Jaén i Palacios.
* Hble. Sra. Margalida Capó i Abrines.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre  del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

3279/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3335/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual sol•licita la retirada de la proposició no de llei de referència,
relativa a col•laboració del Govern balear en la construcció d'un
centre juvenil a la ciutat d'Eivissa, publicada en el BOPIB núm. 16,
de 22 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre  del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no

permanent d'investigació sobre possibles irregularitats en
l'empadronament de ciutadans no residents a les Illes Balears (RGE
núm. 3333/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, conformement amb l'article 51 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se sol•licita
la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre possibles
irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents a les
Illes Balears, i incloure aquest tema en l'ordre del dia d'una propera
sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre  del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

al projecte de llei RGE núm. 3021/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 3397/99,
presentat pel Grup Parlamentari Popular i conformement amb
l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials al Projecte de
llei de referència, pel qual es deroga l'article 20 de la Llei 9/1997, de
22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives,
relatiu a l'àrea del Cap des Pinar (publicat al BOPIB núm. 15, de 15
d'octubre d'enguany) fins al proper dia 12 de novembre, a les 14
hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre  del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.



246 BOPIB núm.17 - 28 d'octubre del 1999

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitució a la Comissió d'Assumptes Socials

(RGE núm. 3334/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, restà assabentada de l'escrit de
referència, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual comunica que a la Comissió d'Assumptes Socials l'Hble. Sra.
Diputada Catalina Palau i Costa substituirà l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a comunicació dels noms dels consellers que han

de defensar davant el Ple de la Cambra la proposició de llei RGE
núm. 2856/99 (rectificada per l'escrit RGE núm. 3027/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 d'octubre del 1999, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
3378/99, presentat per la presidenta del Consell Insular d'Eivissa
i Formentera, mitjançant el qual es comuniquen els noms dels
consellers que han de defensar davant el Ple de la Cambra la
Proposició de llei RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de
construcció i ampliació de camps de golf a les Illes Pitiüses,
publicada al BOPIB núm. 15, de 15 d'octubre d'enguany.

Els consellers que la defensaran seran l'Hble. Sr. Joan
Buades i Beltran i l'Hble Sr. Vicent Tur i Torres.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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