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 RGE núm. 3835/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'immigració. (Mesa de 24 de novembre del 1999).
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de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3838/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
realització d'un estudi tècnicofinancer per a un observatori social.
(Mesa de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3839/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixement de la realitat de la família. (Mesa de 24 de novembre
del 1999).

 RGE núm. 3840/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous
recursos per afavorir la família. (Mesa de 24 de novembre del
1999).

 RGE núm. 3841/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línies
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el punt d'informació de l'Escola Balear de l'Esport. (Mesa de 24 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3842/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
edifici del punt d'informació de l'Escola Balear de l'Esport a
Menorca. (Mesa de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3843/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a punt
d'informació de l'escola Balear de l'Esport a Menorca. (Mesa de 24
de novembre del 1999).

 RGE núm. 3844/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informes jurídics encarregats pel Govern en relació amb el
complement de les pensions no contributives i assistencials. (Mesa
de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3845/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de suport integral a la família. (Mesa de 24 de novembre
del 1999).

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què creu l'Hble. Sra. Consellera que no és correcte a la
redacció del Pla de la immigració redactat per l'anterior govern?
Amb indicació dels preceptes que considera equivocats i dels
preceptes que hi afegiria.

Palma, a 10 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En relació a la creació de nous SED'S, quins seran els
criteris i on es crearan els nous SED'S?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris se seguiran per a la concertació de les noves
places concertades per a discapacitats reflectides a l'avantprojecte
de pressuposts?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es farà un estudi tècnicofinancer per a la implantació d'un
observatori social a les Illes Balears? En cas afirmatiu, quin serà el
pressupost? Especificant si es farà mitjançant contractació externa.

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa conèixer la realitat de la família i dels
diferents tipus d'unitats de convivència a les Illes Balears? Si es fa
mitjançant un estudi, a qui es contractarà, quan i quin pressupost
tendrà?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins nous recursos pensa crear la Conselleria de
Benestar Social per afavorir el desenvolupament d'una política de
suport integral a la família i a les diverses formes de convivència
familiar i afectiva?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines línies de col•laboració pensa establir el Govern
de les Illes Balears amb el Consell Insular de Menorca per
implantar el punt d'informació de l'Escola Balear de l'Esport?

Palma, a 16 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quines instal•lacions o edificis pensa el Govern de les
Illes Balears ubicar el punt d'informació de l'Escola Balear de
l'Esport? Especificant-ne el titular de l'edifici.

Palma, a 16 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina població de Menorca pensa el Govern de les Illes
Balears implantar el punt d'informació de l'Escola Balear de
l'Esport?

Palma, a 16 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins informes jurídics ha encarregat el Govern de les
Illes Balears en relació amb el complement per a les pensions no
contributives i assistencials que vol donar el Govern?

Palma, a 16 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures fiscals posarà en marxa el Govern de les
Illes Balears per tal de desenvolupar una política de suport integral
a la família?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3834/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució de
problemes de capacitat i seguretat de la carretera Palma-Manacor.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 24 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3899/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una
xarxa de lloguer de cases rústiques. (Mesa de 24 de novembre del
1999).

 RGE núm. 3913/99, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer
i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris per a
concessió de subvencions a associacions i clubs de gent gran. (Mesa
de 24 de novembre del 1999).

Palma, a 24 de novembre 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'Obres Públiques, Habitatge i
Transports la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quina prioritat dóna el Govern de les Illes Balears a la
solució dels problemes de capacitat i seguretat de la carretera
Palma-Manacor?

Palma, a 6 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 d'Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Està el conseller d'economia, agricultura, comerç i
indústria d'acord amb les declaracions fetes pel conseller de
Turisme, en el si de la Comissió de Turisme, en la qual es
manifestava totalment contrari a la creació d'una xarxa de lloguers
de cases rústiques?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.

Quins són els criteris que aplica el Govern per a la
concessió de subvencions a associacions i clubs de gent gran?

Palma, a 18 de novembre del 1999.
El diputat:
Santiago Ferrer i Costa.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3846/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
complement per a les pensions no contributives i assistencials com
"aguinaldo", a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3847/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equipament de la residència de Felanitx, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3848/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oficina
de maltractats per la Justícia, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3849/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions respecte del centre de dia de Joan Crespí, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3850/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de la despesa de personal del futur Institut de la Dona, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 24 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3851/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dret a
la informació dels malalts mentals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 24 de novembre del 1999).

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Govern de les Illes Balears que el complement
per a les pensions no contributives i assistencials que vol donar el
Govern es tracta d'un "aguinaldo" sense que hi hagi previsió de
continuïtat per la mesura?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa la consellera sense cartera dur endavant
l'equipament de la residència de Felanitx?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu l'Hble. Sr. Conseller de Presidència que l'"Oficina
de Maltractats per la Justícia" és un nom apropiat per a un servei
que ha de prestar el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions ha fet l'Hble. Sra. Consellera sense
cartera en relació amb el centre de dia Joan Crespí des del dia 28
de juliol del 1999?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió fa l'Hble. Sra. Consellera sense cartera
Fernanda Caro de la despesa de personal del futur Institut de la
Dona?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum que els
malalts mentals tenen el mateix dret a la informació que els altres
ciutadans?

Palma, a 3 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3905/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a diputats executorament condemnats. (Mesa de 24 de
novembre del 1999).

 RGE núm. 3906/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a utilització del pressupost públic com a element negociador
per obtenir beneficis partidistes. (Mesa de 24 de novembre del 1999).

 RGE núm. 3907/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conversió dels hospitals públics en fundacions públiques.
(Mesa de 24 de novembre del 1999).

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'acord programàtic que ha configurat l'actual majoria
de progrés té com a primer punt aconseguir la regeneració de
l'activitat pública i administrativa perquè els ciutadans puguin
posar la màxima confiança en les institucions de govern i es
puguin sentir orgullosos del prestigi de les principals instàncies
polítiques de les Illes Balears.

El costat trist de la història de la nostra autonomia està
ple de successos als quals, persones que han estat considerades
culpables de delicte en l'exercici de l'activitat política, han
continuat al front de responsabilitats públiques com si no hagués
succeït res.

Amb absolut respecte a les normes penals, a la vida
política, la responsabilitat per l'actuació delictiva en l'exercici de
funcions públiques o amb ocasió d'aquestes, ha de tenir un àmbit
propi, més enllà de la prescripció, la rehabilitació o figures
semblants, àmbit que els representants dels ciutadans han de
delimitar per a salvaguarda del necessari prestigi que ha de tenir
la seva dedicació.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta els grups
parlamentaris a fi que aquells diputats que hagin resultat
executorament condemnats per actuacions corruptes en l'exercici
de l'activitat pública o amb ocasió d'aquesta, els exigeixin la
renúncia a la condició de diputat i, si n'és el cas, de negar-se, a
expulsar-los del seu grup parlamentari."

Palma, a 19 de novembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les institucions públiques i, més concretament, els seus
recursos econòmics, han d'estar al servei de tots els ciutadans, i no
poden ser utilitzats pel partit que ocasionalment ocupa el Govern
per aconseguir beneficis exclusivament partidistes.

Per desgràcia, a Espanya ja comença a ser habitual que
s'utilitzin les capacitats i els recursos del Govern de l'Estat per
obtenir fins partidistes, especialment per aconseguir formar
majories en comunitats autònomes o ajuntaments en benefici del
Partit Popular.

El succeït a la nostra comunitat autònoma, a la qual es
feren oferiments d'inversions multimilionàries per part del Govern
de l'Estat en el cas que continués governant el Partit Popular, així
com el succeït més recentment a l'Ajuntament de Lleó, ha generat
una alarma social per l'habitualitat de la conducta. Per tot això, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no de
llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a abstenir-se d'ara en endavant d'utilitzar el pressupost
públic com a element de negociació per obtenir beneficis polítics
a favor del Partit Popular a les distintes institucions públiques de
l'Estat."

Palma, a 19 de novembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donat que estam en un període pretransferencial de
l'Insalud a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i després de
la creació de la figura de les fundacions sanitàries a la Llei
d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat de l'any
1999, així com la implantació d'altres models com el de gestió
privada directa en el cas de l'hospital d'Alzira (València), el Govern
central ha manifestat la seva intenció de reconvertir la gestió dels
hospitals en funcionament i qualcun dels de nova construcció en
fundacions públiques sanitàries o amb gestió privada directa.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat espanyol a no reconvertir els hospitals públics de la xarxa
Insalud a les Illes Balears en fundacions públiques ni en hospitals
de gestió privada, models que no garanteixen el dret universal a la
salut avantposant el benefici econòmic a la qualitat assistencial, atès
que estam en un període pretransferencial i és competència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears segons l'Estatut
d'Autonomia."

Palma, a 19 de novembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3908/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt,
relativa a situació a la república de Txetxènia, amb sol•licitud de
tramitació davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 24 de
novembre del 1999).

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 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 la Comissió de Drets
Humans.

L'actual situació a Txetxènia no pot deixar-nos
indiferents. En aquesta república caucàsica té lloc una guerra que,
com totes, ha afectat i està afectant greument la població civil. El
poble txetxè ha sofert molt a través de la història. Amb la
Revolució d'octubre Txetxènia era part de la URSS com a
república soviètica de les muntanyes (Gorskaya ASSR).

El 1944 la República dels txetxens i els igushos fou
suprimida i 400.000 txetxens foren deportats a l'Àsia central,
acusats per Stalin de "col•laboració massiva" amb els invasors
alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Només el 1957
reberen un "perdó oficial" per les acusacions abans esmentades en
el marc de les rehabilitacions impulsades per Nikita Jruschov, i es
restablí la República de Txetxènia- Igúshia.

L'1 de novembre del 1991 es proclamà unilateralment la
independència a Txetxènia. La reacció de Boris Yeltsin des del
Kremlin fou establir d'estat d'emergència.

La guerra amb Rússia començà el 1994, amb el pretext
de protegir la població russa. El 1996 el conflicte d'aturà i es feu
un acord sobre la base de congelar la proclamació de sobirania de
la República txetxena fins al 2001. Aquest any s'havien de
reiniciar les negociacions per convocar un referèndum.

Però enguany l'exèrcit rus duu endavant una nova
ofensiva militar, excusant-se amb la multiplicació d'atemptats
terroristes a Moscou, causants de centenars de víctimes, i que
s'han atribuït a independentistes txetxens. Aquesta ofensiva ha
tengut com a resultat la mort de civils i la fugida de més de
200.000 persones en unes condicions infrahumanes.

Novament ens alarmam davant les brutals conseqüències
de la guerra sobre la població civil: 4.500 civils han mort des del
recomençament del conflicte. En un moment en què no
consideram les fronteres per damunt dels Drets Humans, el
Parlament de les Illes Balears ha d'expressar l'alarma i la
solidaritat amb un poble que és víctima d'una guerra cruel per a la
qual s'ha de cercar una sortida pacífica.

És per tot això que els grups parlamentaris Socialista,
PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt
presenten per al seu debat al proper ple de la Cambra la següent
proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat amb el poble txetxè, víctima innocent d'una nova
guerra.

2.- El Parlament de les Illes Balears expressa el rebuig
a la política del govern de la Federació russa en el cas txetxè.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adreçar-se al Govern de l'Estat per sol•licitar que
pressioni el Govern rus per tal que abandoni l'ofensiva militar i
cerqui una via pacífica de negociació al conflicte.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar les possibilitats i les vies per dur ajut
humanitari del poble balear a Txetxènia.

Palma, a 16 de novembre del 1999.
Pel Grup Parlamentari Socialista.
Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista.
Pel Grup Parlamentari Mixt.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2539/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Jaume Font i Barceló, relativa a l'aqüífer Llubí-Muro (Sa
Marineta). (BOPIB núm. 9 de 17 de setembre del 1999).

L'explotació de l'aqüífer Llubí-Muro s'ha estat produint
des de l'any 1994, seguint el criteri d'utilitzar els seus recursos
excedents per al proveïment de la badia de Palma. Per això, i en
bona part com a resposta a la pressió social exercida pels usuaris de
l'aqüífer, especialment des de Llubí, es varen establir els criteris
tècnics necessaris per garantir la no sobreexplotació de la unitat
hidrogeològica i es varen instal•lar els mecanismes de control
necessaris.

Per tant, l'acord per a l'explotació de l'aqüífer Llubí-Muro
garanteix que únicament es produeix el transvasament dels recursos
renovables sobrants, i així es va defensar aleshores des dels grups
polítics de l'oposició i ara es defensa des del Govern. Per tant, seran
l'evolució dels nivells piezomètrics i la concentració de sals
dissoltes, conseqüència del balanç entre extraccions i infiltració, els
paràmetres fonamentals per decidir la utilització dels recursos
hídrics dels pous de ses Lletreres i son Mulet (aqüífer Llubí-Muro).

Altra cosa és que, en situacions d'emergència, sense
pluges i a causa d'un problema puntual com és el de l'aturada
tècnica de la planta dessaladora de Palma, es pugui reforçar el
proveïment de la zona de Palma i Calvià. Per això, durant un temps
limitat, una setmana, i amb una afecció mínima i reversible de
l'aqüífer, es posaran en marxa (al 50% de la seva capacitat) les
extraccions de ses Lletreres.
 

Palma, 11 d'octubre del 1999.
El Conseller de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.
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Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2800/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a accidents laborals.
(BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels
Hbles. Srs. Diputats.
 

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2814/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del
Govern respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector
oví i caprí). (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

L'Agenda 2000 no preveu cap reforma en el sector, que
continua regulat per l'R(CE) 2467/98 i que continuarà essent
d'aplicació. Aquest extrem és confirmat per l'R(CE) 1259/99 del
Consell, que estableix disposicions comunes aplicables als règims
d'ajudes directes.
 

Palma, 20 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i

Indústria:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2815/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del
Govern respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector
lacti). (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

L'R(CE) 1255/99 del Consell, que estableix
l'organització comuna dels mercats en el sector de la llet i dels
productes lactis, amb aplicabilitat a partir de l'1 de gener del 2000,
manté el règim de la taxa suplementària fins a l'any 2008,
efectuant-se en el 2005 una revisió del règim d'intervencions i
establint unes ajudes directes i pagaments addicionals en funció de
la quota làctia.

Fins a aquesta data roman el sistema actual, en què per
part del Govern se segueix el criteri de suport a la producció de
llet, considerant entre altres criteris la importància de no perdre
quota làctia en l'àmbit de la Comunitat, ja que això suposa una
descapitalització del sector.
 

Palma, 14 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i

Indústria:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2816/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del
Govern respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector de
la carn de boví). (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

El R(CE) 1254/99 del Consell estableix l'organització
comuna de mercats en el sector de la carn de boví amb
aplicabilitat a partir de l'1 de gener del 2000.

Aquesta normativa haurà de ser desenvolupada per un
reglament de la Comissió i, previsiblement, per un reial decret.

En aquests moments no s'ha tancat el consens entre les
CC.AA. per elaborar el RD, essent la postura del Govern treballar
en el seu desenvolupament, en el sentit d'aprovar les disposicions
que puguin afavorir més el sector en la CAIB, havent-se aconseguir
a la reunió sectorial de 26 d'octubre un reconeixement exprés del fet
insular i un nivell mínim de primes per a les Balears, que no podrà
baixar malgrat hi hagi un increment estatal.
 

Palma, 27 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2817/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del Govern
respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector de les fruites
i hortalisses). (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

La reforma de les fruites i hortalisses es va produir
mitjançant el R(CE) núm. 2200/96 del Consell, de data 28 d'octubre
del 1996.

Aquest reglament no ha estat modificat, i l'Agenda 2000
no té previst la seva modificació.

Per tant, l'Agenda 2000 no ha afectat el sector de fruites
i hortalisses de les Illes Balears.
 

Palma, 15 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2818/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del Govern
respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector de l'oli
d'oliva). (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Les reformes introduïdes per l'Agenda 2000 en el sector
de l'oli d'oliva han estat recollides en tres reglaments comunitaris:

- Reglament CE núm. 2366798 de la Comissió, de 30
d'octubre del 1998, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació
del règim d'ajuda a la producció d'oli d'oliva per a les campanyes de
comercialització 1998/1999 a 2000/2001.

- Reglament CE núm. 1638/98 del Consell, de 20 de juliol
del 1998, que modifica el Reglament núm. 136766/CEE, pel qual
s'estableix l'organització comuna de mercats en el sector de les
matèries grasses.

- Reglament CE núm. 2818/98 de la Comissió, de 22 de
desembre del 1998, relatiu a les normes comercials de l'oli d'oliva.

Les principals reformes introduïdes són:
1. Suprimir l'ajuda a l'envasat de l'oli d'oliva, que s'ha

afegit a l'ajuda a la producció.
2. Suprimir la condició de petit productor que cobrava

l'ajuda segons el nombre d'oliveres, i a partir de la present
campanya cobrarà segons els litres d'oli venuts.

3. Augmentar el control de les tafones que certifiquen l'oli
produït que té dret a subvenció.

4. S'ha establert una ajuda per als productors d'oliva per
salar.

5. Limitar la subvenció a la producció a les oliveres que
fossin plantades abans de l'1 de maig del 1998 o a plantacions de
substitució.

6. Prohibir que a l'etiquetat dels olis d'oliva hi figuri la
indicació d'origen d'una circumscripció territorial inferior a la de
l'estat membre, a no ser que es tracti d'una denominació d'origen
reconeguda segons el Reglament (CEE) núm. 2081 del Consell.
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El Govern balear assumeix les tasques de control que per
la condició de gestor de la línia d'ajudes a la producció d'oli i
d'oliva per salar té assignades; a més, durà a terme les accions per
tal de fomentar la producció dels olivars implantats amb la
finalitat d'incrementar la renda del sector i per conservar el valor
paisatgístic i cultural que té l'olivera a la nostra comunitat. Per
això continuarà el programa agroambiental de protecció de
l'entorn de l'olivera establert pel Decret 100/98, de 6 de novembre.

Per tal de minimitzar l'impacte negatiu que pot suposar
el que disposa el Reglament (CE) núm. 2818/98 de la Comissió,
de 22 de desembre del 1998, relatiu a les normes comercials de
l'oli d'oliva, per part del Govern es fomentarà la creació d'una
denominació d'origen que pugui indicar la procedència local dels
nostres olis.
 

Palma, 20 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i

Indústria:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2819/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del
Govern respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector de
la fècula de patata). (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

L'R(CEE) 1722/93 de la Comissió estableix una línia
d'ajuda denominada "Restitucions per a producció en el sector dels
cereals i l'arròs", que es concedeix per a la utilització de midó
obtingut del blat, blat de moro, arròs i fècula de patata en la
fabricació de les mercaderies que figuren en l'annex de l'esmentat
reglament.

A la CAIB no hi ha ni fabricants de fècula base de
patata, ni indústries que la utilitzin.
 

Palma, 14 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i

Indústria:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2820/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del
Govern respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector
dels cultius herbacis). (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

La reforma del sector de cultius herbacis, d'acord amb
l'Agenda 2000, ja s'ha produït; el dia 26/06/99 es va publicar el
Reglament (CE) núm. 1251/1999 del Consell, pel qual s'estableix
un règim d'ajudes als productors de determinats cultius herbacis.

Manca la publicació dels reglaments de la Comissió que
desenvolupa el Reglament del Consell, així com un reial decret del
MAPA i una ordre de la Conselleria d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria.

En aquest sector no s'han produït canvis importants
degut a l'Agenda 2000; el punt a destacar és l'augment de les
ajudes, ja que s'ha disminuït el preu d'intervenció. Per aquest
motiu s'espera que les ajudes que arriben a Balears per aquest
concepte augmentin en els pròxims anys.

Tenint en compte que a Balears no es duen cereals a la
intervenció, la disminució d'aquest preu no tindrà massa
importància per als pagesos.

En resum, podem dir que no s'han produït variacions
importants en el sector dels cultius herbacis i que les
modificacions realitzades afavoriran el pagès de les Illes Balears.
 

Palma, 15 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i

Indústria:
Joan Mayol i Serra.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2821/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a posicionament del Govern
respecte a les reformes previstes a l'Agenda 2000 (sector del vi).
(BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre del 1999).

Les reformes introduïdes per l'Agenda 2000 en el sector
del vi han estat recollides en el Reglament (CE) núm. 1493/99 del
Consell de 17 de maig del 1999, pel qual s'estableix l'organització
comú del mercat vitivinícola.

El Govern de les Illes Balears valora positivament les
reformes introduïdes, si bé considera que s'hauria d'haver prohibit
l'augment de la graduació alcohòlica amb productes que no surtin
íntegrament del raïm.

Els principals punts introduïts al nou reglament són:
1. Foment de la reestructuració de vinyes adequant la

producció a la demanda, plantant varietats millorants per fer el vi
que demana el consumidor.

2. Distribució de nous drets de plantació. A l'Estat
espanyol, li corresponen 17.000 Ha. fins a l'any 2003.

3. Possibilitat de legalització de les plantacions
clandestines fetes abans de l'1 d'agost del 1998.

4. Obligació d'arrabassar les vinyes plantades sense drets
des de l'1 d'agost del 1998.

5. Creació d'un fons de drets a nivell de l'Estat.
6. Eliminació de la destil•lació obligatòria.
7. Disminució de l'acidesa total a un 3'5 g/l expressat en

àcid tartàric.

El Govern de les Illes Balears, per la seva condició de
gestor de les ajudes per a la reestructuració de les vinyes i de la
distribució de drets de plantació, fomentarà i farà la màxima
divulgació de les subvencions comunitàries i, si fos necessari,
aportarà el cofinançament pertinent perquè puguin arribar amb la
màxima intensitat totes les ajudes possibles al sector vitícola balear.
A més, farà totes les gestions que siguin necessàries per tal
d'aconseguir el màxim nombre de drets de noves plantacions
procedents del fons de l'Estat espanyol.
 

Palma, 20 d'octubre del 1999.
El Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria:
Joan Mayol i Serra.
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Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2828/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a fons de
garantia per a pensions d'aliments. (BOPIB núm. 13 d'1 d'octubre
del 1999).

1. Sí, es pensa crear aquest fons de garantia per a pensions
d'aliments, tal i com s'indica a l'acord programàtic del Govern.

2. Per altra part, respecte dels objectius, el calendari, les
característiques i el pressupost d'aquest fons, es preveu de
realitzar-ne la regularització a l'any 2000, però respecte del
funcionament i de la dotació econòmica es realitzarà l'any 2001,
encara que es podria avançar aquesta data en funció de les
disponibilitats pressupostàries.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2944/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a redacció per
a la concertació de places de la gent major de discapacitats.
(BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

La redacció de la pregunta no resulta aclaridora. La
pregunta expressa quan té previst la Conselleria de Treball i
Benestar Social presentar la redacció per a la concertació de
places de la gent major i discapacitats. A quina redacció es
refereix? A normativa, a plans, a recomanacions? i, de quines
places? De caràcter temporal, de places assistencials, per a
assistits, d'estades diürnes ...?

Caldria una major precisió en la formulació.

En qualsevol cas, aquestes places, d'acord amb el
programa de govern del pacte de progrés, són objecte de
transferència. Per tant, l'ordenació de la concertació d'aquestes
places sempre serà posterior a la Llei de transferència de serveis
socials als consells.

Palma, 3 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2946/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a aportació del
Govern de les Illes Balears a l'acte conferència "Alternatives a la
penalització de les drogues". (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

L'aportació del Govern de les Illes Balears a la
Conferència d'Artà, fou la participació amb una ponència de la
consellera de benestar Social i del director general de Joventut,
respectivament. L'aportació econòmica fou de zero pessetes.

Palma, 9 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2950/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a professors interins
nomenats a temps parcial. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

1. El nombre de vacants als centres públics de les Illes
Balears han estat definides a mitja jornada, per no haver-hi al centre
respectiu el nombre d'hores de l'especialitat suficient perquè la plaça
fos definida a temps complet, és el següent:

A centres de secundària: 95 vacants.
A centres d'educació infantil i primària: 9 vacants.

Aquestes vacants han estat adjudicades a professorat
interí.

2. La Llei 30/1984 contempla una sèrie de casos en els
quals els funcionaris, i per tant també els docents, tenen dret de
sol•licitar una reducció en la seva jornada de dedicació laboral. El
professorat que fins ara ha fet ús d'aquesta possibilitat i que ha estat
substituït per professorat interí que supleix el titular en la mateixa
proporció del temps reduït, és el següent (dades a dia 5 de novembre
del 1999):

Professorat de primària:
* Reduccions de mitja jornada: 10.
* Reduccions d'un terç de jornada: 16.

Professorat de secundària:
* Reduccions de mitja jornada: 19.
* Reduccions d'un terç de jornada: 6.

3. El sou que cobra el professorat amb dedicació parcial
es correspon directament a la seva dedicació: el professorat de mitja
(d'un terç de) jornada cobra la meitat (un terç) del sou.

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

A la Pregunta RGE núm. 2953/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a adaptació dels
estatuts dels clubs esportius al que disposa la disposició transitòria
del Decret 147/97, de 21 de novembre. (BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre del 1999).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears, a disposició de tots els honorables senyors
diputats.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2956/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a creació d'un
alberg juvenil a Menorca. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

Al llarg d'aquesta legislatura s'arribarà a un acord
consensuat amb les diferents administracions interessades en la
creació d'un alberg juvenil a Menorca.

Els factors que en determinaran la creació seran: un lloc
urbà, ben comunicat, no elitista, i que respongui a les necessitats
dels joves menorquins, sempre adaptant-se a les capacitats
pressupostàries.

Palma, 9 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2957/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ubicació d'un
alberg juvenil a Menorca. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

S'intentarà consensuar entre totes les administracions
interessades, quina ha de ser la ubicació d'un possible alberg
juvenil a Menorca.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
R) 

A la Pregunta RGE núm. 2959/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a béns immobles
lliurats a museus de titularitat pública. (BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre del 1999).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al registre General de l'Oficialia Major del Parlament de
les Illes Balears, a disposició de tots els honorables senyors diputats.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2962/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a revisió dels
costs de les competències transferides als consells insulars. (BOPIB
núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

El Govern de les Illes Balears ha decidit incloure en els
pressuposts de la CAIB per a l'any 2000 unes dotacions addicionals
de finançament destinades als consells insulars. Amb aquesta
decisió que se sotmet al Parlament en el marc del debat
pressupostari, el Govern es mostra sensible a les dificultats de
finançament que estan experimentant els consells per les
competències assumides.
 

Palma, 3 de novembre del 1999.
El Conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 2965/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a competències
transferides al Consell Insular d'Eivissa i Formentera que assumirà
l'Ajuntament de Formentera. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

Totes les que creguin oportunes ambdues institucions.
 

Palma, 21 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 2966/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a posada en
marxa d'una oficina d'informació i planificació familiar. (BOPIB
núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

El Govern no té previst la posada en marxa de cap oficina
específica sobre planificació familiar. Les actuacions en aquest
àmbit es reparteixen entre una acció educativa fonamentalment
adreçada al major problema social amb el qual ens trobam, que és
l'embaràs d'adolescents, i que, lògicament, s'ha de desenvolupar a
col•legis i a instituts, i facilitar l'accés als mitjans de planificació
familiar per part del dispositiu assistencial, tant del Servei Balear de
la Salut com de l'Insalud, i la coordinació d'actuacions de protecció
social adreçades tant als adolescents com a les mares solteres.

Actualment, les fórmules d'oficina d'informació i de
planificació familiar aïllades s'han revelat com a insuficients,
ineficaces i obsoletes per abordar aquest fenomen, que s'ha de
contemplar des d'una perspectiva més àmplia i integral sobre els
col•lectius afectats.
 

Palma, 29 d'octubre del 1999.
La Consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.
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Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 2967/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a transferències
als consells insulars en matèria de la dona. (BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre del 1999).

De moment, no.
 

Palma, 21 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 2968/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a modalitats noves al
programa Art Jove. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

El programa cultural Art Jove contemplarà les mateixes
modalitats que l'any 1999.

No obstant això, està previst que a partir de l'any que ve
les semifinals es duguin a terme a les illes de Mallorca, Menorca
i Eivissa i Formentera. En l'apartat de música, concretament en les
modalitats de Música Jove Contemporània i Cançó d'Autor, es
faran extensibles a tres municipis de Mallorca, per tal que els
grups musicals no siguin seleccionats a partir de maquetes, sinó
que tenguin l'oportunitat de ser escoltats tots en directe. D'aquí
sortiran els seleccionats per a la final de les distintes modalitats
que es faran a Palma.

Per altra banda, també és previst potenciar més el
programa itinerant Art Jove als municipis de les Illes Balears.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 2969/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a reunió de la Comissió
Interdepartamental de Joventut. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre
del 1999).

La data per a la reunió de la Comissió
Interdepartamental de Joventut està pendent de concretar, i serà
presidida pel conseller competent en la matèria.

Palma, 9 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 2970/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a manteniment del consorci
XIB. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

La Direcció General de Joventut mantindrà el Consorci
XIB per a la gestió de les instal•lacions juvenils.

Els membres del Consell de Direcció seran els següents:
per delegació de l'Hble. Conseller Eberhard Grosske, la presidenta
serà l'Hble. Consellera Fernanda Caro; el vicepresident, el Sr.
Ramon Serra Isern; els vocals: Agustín Aguirrebengoa Isnaola, Joan
Caules Ameller, Damià Bascuñana, Jaume Alorda Pascual i Vicens
Rodrigo Ramírez, i Bernat Vicens.

El pressupost és de 202.000.000 pessetes.

Pla educatiu de la XIB per al curs 1999-2000:

A través de l'esmentada xarxa, i de les estades a les
nostres cases i campaments es vol fomentar:
* Responsabilitat i ús dels espais.
* El respecte a l'entorn.
* El reciclatge de material.
* La racionalització de les deixalles orgàniques.
* Facilitar el desenvolupament de les pròpies activitats de les
entitats d'ususaris de la XIB.
* La proposta d'activitats educatives.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 2971/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a potenciació i promoció del
carnet jove. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

Incrementar el nombre de carnets joves mitjançant la
signatura d'un conveni amb entitats bancàries, que actualment estan
pendents de concretar.

Palma, 9 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AB) 

A la Pregunta RGE núm. 2972/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a nombre de carnets joves
fets a dia 31 de juliol del 1999. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

El nombre de carnets joves fets en data de 21 de juliol del
1999, és de 15.656 usuaris.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.



BOPIB núm.23 - 26 de novembre del 1999 409

Ordre de Publicació
AC) 

A la Pregunta RGE núm. 2973/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a comerços que tenen
conveni amb el carnet jove, (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

El nombre total de comerços que tenen conveni i
ofereixen descomptes és aproximadament de 441.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AD) 

A la Pregunta RGE núm. 2974/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a joves beneficiats per
les conferències de salut. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

Les conferències col•loquis sobre conductes de risc dels
joves es van iniciar l'any 96, amb 4 conferències impartides al
centre de Cas Jai, a la UIB.

L'any 97 se'n van fer un total de 89, impartides a 2.675
alumnes.

L'any 98 se'n van realitzar 124, amb una participació de
14.196 alumnes.

L'any 99, dins el primer semestre, es van fer 162
conferències, amb una participació de 1.358 alumnes.

En total, en dos anys i mig se n'han beneficiat 18.229
persones, entre alumnes de col•legis públic i privats, associacions,
i 2 conferències que foren retransmeses per una televisió local.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AE) 

A la Pregunta RGE núm. 2975/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a manteniment del cicle
de conferències de salut. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

Es mantindrà el cicle de conferències sobre conductes de
risc als joves i adolescents.

Palma, 9 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AF) 

A la Pregunta RGE núm. 2976/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporació de noves
instal•lacions juvenils a Mallorca. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre
del 1999).

Actualment, estam estudiant amb diferents associacions,
entitats juvenils i altres institucions la necessitat d'incorporar altres
instal•lacions a la xarxa ja existent.

Palma, 2 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AG) 

A la Pregunta RGE núm. 2977/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporació de noves
instal•lacions juvenils a Menorca. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre
del 1999).

Actualment, estam mirant en les diferents institucions i
associacions, la incorporació de noves instal•lacions juvenils a
Menorca, Eivissa i Formentera.

Palma, 3 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AH) 

A la Pregunta RGE núm. 2978/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporació de noves
instal•lacions juvenils a Formentera. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre
del 1999).

Actualment, s'està mirant amb les distintes institucions i
associacions, la incorporació d'una nova instal•lació juvenil a
Formentera.

Palma, 3 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AI) 

A la Pregunta RGE núm. 2979/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a incorporació de noves
instal•lacions juvenils a Eivissa. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

Actualment, s'està mirant amb les distintes associacions
i institucions la incorporació d'una nova instal•lació juvenil a
Eivissa.

Palma, 3 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.
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Ordre de Publicació
AJ) 

A la Pregunta RGE núm. 2980/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a organitzador de les
jornades celebrades al municipi d'Artà. (BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre del 1999).

L'organitzador de les jornades celebrades al municipi
d'Artà sobre el tema "Alternatives a la legalització de les
drogues", fou l'agrupació de joves Sa Penya Xunga d'Artà i
Esquerra Unida-Els Verds, també d'Artà.

Palma, 4 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AK) 

A la Pregunta RGE núm. 2981/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a reunions de la
Comissió d'Activitats de joventut. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre
del 1999).

La comissió d'activiatts de joventut, convocada per la
Direcció General de Joventut s'ha reunit des del mes de juliol, una
vegada, dia 1 d'octubre del 1999.

Palma, 3 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AL) 

A la Pregunta RGE núm. 2983/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a negociacions amb les
associacions de cinema per a la renovació del conveni de
descomptes per als joves. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

Ens hem reunit amb el president de les associacions de
cinema i amb representants de Sa Nostra i La Caixa, per tal
d'arribar a un acord per a la renovació del conveni de descomptes
per als nostres joves, perquè crèiem molt important aquest tema.

Palma, 9 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AM) 

A la Pregunta RGE núm. 2984/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a renovació del conveni
amb la fundació projecte jove per dur endavant el programa
"Adona-te'n". (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

Referent a la renovació del conveni amb l'associació
Projecte Jove per dur a terme el programa "Adona-te'n", estam a
l'espera que l'esmentada fundació ens faci arribar la memòria amb
els resultats i justifiquin oportunament les despeses. Després
s'estudiarà la renovació del conveni.

Palma, 3 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AN) 

A la Pregunta RGE núm. 3037/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, relativa a inspeccions dels
anomenats "manteros". (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre del 1999).

Efectivament, s'ha incrementat el nombre d'inspeccions en
relació amb els transports turístics, regulats pel Decret 87/1997, de
20 de juny. En el mes d'octubre s'han celebrat tres reunions de
Vicepresidència amb les direccions generals responsables de les
àrees de Turisme, Consum i Transports, per impulsar i coordinar les
actuacions inspectores des de totes les àrees de responsabilitat
esmentades.

En concret, la inspecció de Transports ha començat a
realitzar controls sistemàtics en diferents zones turístiques que es
mantindran en el temps i que suposa un canvi radical respecte de
l'activitat dels darrers mesos del govern anterior que no va realitzar
cap inspecció en aquesta matèria des del mes de maig.

El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Josep Antoni Ferrer i Orfila.

Ordre de Publicació
AO) 

A la Pregunta RGE núm. 3038/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a resultat de la
reunió mantinguda entre alts càrrecs del Govern de les Illes Balears
per analitzar l'abast del traspàs de competències als consells insulars
des d'un punt de vista legal. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre del
1999).

No sabem a quina reunió es refereix.
 

Palma, 8 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AP) 

A la Pregunta RGE núm. 3039/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Huguet i Rotger, relativa a Comissió
Interdepartamental per a Assumptes Europeus. (BOPIB núm. 15 de
15 d'octubre del 1999).

La Comissió Interdepartamental per a Assumptes
Europeus és, encara, en procés de constitució. Les seves funcions i
composició seran aprovades pròximament en Consell de Govern.
 

Palma, 8 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.
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Ordre de Publicació
AQ) 

A la Pregunta RGE núm. 3040/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a Comissió
balear de Dret Foral. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre del 1999).

Està en estudi.
 

Palma, 22 d'octubre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AR) 

A la Pregunta RGE núm. 3199/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada M. Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a transferència
als consells insulars de les competències en matèria de família.
(BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

En principi no està previst. Això no significa que,
d'acord amb la legislació actual, no es pugui transferir.
 

Palma, 15 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AS) 

A la Pregunta RGE núm. 3201/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, relativa a fase
normativa de la reforma de les empreses públiques. (BOPIB núm.
16 de 22 d'octubre del 1999).

Amb la inconcreció de la pregunta, només es pot dir que,
de moment, no hi ha prevista cap actuació normativa concreta de
reforma de les empreses públiques.
 

Palma, 15 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
AT) 

A la Pregunta RGE núm. 3202/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, relativa a
modificació de l'acord nacional sobre els límits de l'endeutament.
(BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

Existeix un acord sobre els escenaris de consolidació
pressupostària (ECP) entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda i la
CAIB per al període 1998-2001. És voluntat del Govern acomplir
estrictament aquest pacte. Una vegada superat aquest període, o bé
quan s'iniciïn els contactes per establir un nou escenari per al
2002-2005, es negociaran els nivells d'endeutament que s'ajustin
millor a les necessitats d'inversió del moment.
 

Palma, 2 de novembre del 1999.
El Conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a continuació de la tramitació de la Proposició de

llei de moratòria de construcció i ampliació dels camps de golf a les
Pitiüses (RGE núm. 2856/99) i obertura del termini per a la
presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, havent estat presa en consideració pel
Ple de la Cambra la Proposició de llei de referència (publicada al
BOPIB núm. 15, de 15 d'octubre d'enguany), presentada pel Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, i d'acord amb l'establert per l'article
126.4 del Reglament de la Cambra, acorda de trametre a la Comissió
d'Ordenació Territorial aquesta proposició de llei i obrir el termini
perquè se n'hi puguin presentar esmenes. Aquest termini serà de
quinze dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
acord al BOPIB, i finalitzarà dia 16 de desembre del 1999, a les 14
hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan en què s'han de

debatre les propostes de resolució que es puguin derivar del debat del
Pla de Pesca per a les Illes Balears (RGE núm. 3669/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, conformement amb l'establert per
l'article 172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus, acorda de debatre les propostes de resolució que puguin
derivar-se del Pla de Pesca per a les Illes Balears en el si de la
Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan en què s'han de

debatre les propostes de resolució que es puguin derivar del debat de
l'Informe Anual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de
l'exercici del 1996 (RGE núm. 3705/99). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, conformement amb l'establert per
l'article 173 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus, acorda de debatre les propostes de resolució que puguin
derivar-se de l'Informe Anual de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears de l'exercici del 1996 davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

D) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant ple RGE núm. 2912/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3852/99, presentat per la diputada Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs
i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol•licita la retirada de la pregunta de referència, presentada per
la diputada esmentada, relativa a desmantellament de la
Conselleria de benestar Social i publicada al BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a retirada de les preguntes amb sol•licitud de

resposta oral davant la Comissió d'Economia RGE núm. 3303/99,
3304/99 i 3305/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3853/99, presentat pel diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol•licita la retirada
de les preguntes de referència, presentades pel diputat esmentat,
relatives a partida pressupostària per afavorir el comerç electrònic,
per estimular el comerç electrònic i a llei de mesures urgents en sòl
rústic, respectivament, i publicades al BOPIB núm. 17 de 28
d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant ple RGE núm. 3307/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3854/99, presentat pel diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol•licita la retirada
de la pregunta de referència, presentada pel diputat esmentat,
relativa a visita del vicepresident a Barcelona, publicada al BOPIB
núm. 17, de 28 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant la Comissió d'Economia RGE núm. 3301/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3895/99, presentat pel diputat Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol•licita la retirada
de la pregunta de referència, presentada pel diputat esmentat,
relativa a camins rurals, publicada al BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H) 
Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença  de

l'Hble. Sr. Conseller de Turisme davant la Comissió de Turisme, RGE
núm. 3145/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3900/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual sol•licita la retirada de la sol•licitud de compareixença de
referència, presentada pel grup parlamentari esmentat, sobre la
implantació de l'ecotaxa a les Illes Balears (publicada al BOPIB núm.
16, de 22 d'octubre del 1999).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I) 
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant la Comissió de Turisme RGE núm. 3302/99.  

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3911/99, presentat pel diputat Hble. Sr. Pere Palau i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol•licita la retirada de la
pregunta de referència, presentada pel diputat esmentat, relativa a
desestacionalització turística, publicada al BOPIB núm. 17, de 28
d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

J) 
Relativa a escrit RGE núm. 3831/99, presentada per tots

els grups parlamentaris de la Cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3831/99, presentat per tots els grups parlamentaris de la Cambra,
mitjançant el qual sol•liciten que la Mesa del Parlament proposi
l'!Asociación Española de Recuperadores de Economía social y
solidaria (AERESS)", per al Premi de convivència convocat per la
"Fundación Profesor Manuel Broseta", per a l'any 2000.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K) 
Relativa a proposta d'acord institucional (RGE núm.

3909/99) presentada per tots els grups parlamentaris de la Cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 24 de novembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3909/99, presentat per tots els grups parlamentaris de la Cambra,
com a proposta d'acord institucional amb motiu del 10è aniversari
de la Convenció dels drets del nin i de la política sobre la infància.
Aquesta proposta serà inclosa a la sessió del Ple del Parlament del
matí de dia 30 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.



414 BOPIB núm.23 - 26 de novembre del 1999



BOPIB núm.23 - 26 de novembre del 1999 415



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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

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

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


