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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 9, 10 i 11 de
novembre de 1999, s'aprovaren les Resolucions derivades del debat
sobre l'orientació política del Govern.

Palma, a 25  de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A) 
1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a dur les actuacions necessàries per reestructurar el món
rural, integrant aspectes ambientals, de qualitat de vida i
econòmics.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la  constitució del Consell de Formació Professional de
les Illes Balears conjuntament amb les Conselleries de  Educació
i de Treball.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la presentació d’un pla específic de formació del
professorat de Formació Professional.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’adequació del mapa autonòmic de la oferta formativa
de formació professional en relació  a les demandes dels diferents
sectors productius.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ser receptiu davant les possibles propostes de conveni de
cara a utilitzar els centres en hores no lectives.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el màxim d’esforços i recursos per dotar l’illa
d’Eivissa dels centres d’educació primària i secundària amb la
major brevetat possible.

7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’ajudes al petit comerciant per fer el
canvi a la nostra llengua dels rètols publicitaris.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè a través del REB en els pròxims pressupostos s’incrementi
la partida destinada a beques per als estudiants que hagin de cursar
els seus estudis fora de la seva illa de residència, i que els seus
ingressos salarials i patrimonials no superin els mínims establerts.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar a l’any 2000 la revisió del Pla director
sectorial d’equipaments comercials, amb la finalitat d’afavorir el
petit i mitjà comerç.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció d’un recinte firal a Mallorca i al suport i
impuls a la reforma del recinte firal de Menorca.

11.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar l’artesania pròpia de les nostres illes, així com
les altres manifestacions que en aquest sentit es desenvolupin dins
l’àmbit territorial de les Illes Balears.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’elaboració
d’un pla de reutilització d’aigües procedents de la depuració per a
la seva utilització a l’agricultura.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la revisió dels plans
directors sectorials de residus sòlids urbans de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera per tal de donar compliment als
objectius marcats per les directrius europees: reduir, reutilitzar, i
reciclar.

14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears l’aprovació de la Llei de residus de les Illes Balears i el Pla
de residus per tal de donar una solució integral a tots els residus
produïts a les Illes, especialment enderrocs de construcció,
voluminosos i restes de podes.

15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en funcionament les Juntes insulars de recursos
d’explotació, previstes com a òrgan de participació en la legislació
d’aigües.

16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern central la declaració d’interès
públic de les línies de transport aeri i marítim, tant entre les Illes
com entre aquestes i els aeroports i ports més pròxims de l’Estat
espanyol.

17.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb el Govern de l’estat, a desenvolupar les
ajudes previstes en el REB en matèria de transports i mercaderies.

18.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme els acords necessaris per aconseguir la igualtat
de preus dels combustibles entre les Illes i la Península.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la declaració del parc natural de la Serra de Tramuntana.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
programa d’actuacions relatiu a les comunitats balears establertes
fora el territori de la Comunitat Autònoma.

21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a reclamar els
milions de pessetes que el Partit Popular oferí pels pactes de govern.

22.- El Parlament de les Illes Balears manifesta al Govern de l’Estat
el seu rebuig dels Pressuposts Generals de l’Estat corresponents a
l’exercici de l’any 2000, atès que les inversions que s’hi preveuen
no permeten afrontar dèficits històrics i estructurals que pateixen les
Illes Balears.

23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar del
Govern de l’Estat que les inversions pertinents del conveni del Pla
hidrològic s’incloguin en els Pressuposts Generals de l’any 2000.
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24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
la transferència de les competències de sanitat degudament
dotades, tant dels serveis actualment existents com els qui
manquen a les Illes Balears a causa del dèficit històric que
pateixen encara els serveis i les infraestructures sanitàries.

25.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a interessar
del Govern de l’Estat l’inici del procés de reforma del Senat per
tal que sigui segons disposa l’article 69.1 de la Constitució
Espanyola la Cambra de representació territorial, incrementant-hi
substancialment la representació que correspon a les Comunitats
Autònomes. Igualment, garantir a la Cambra Territorial l’ús
normal de les llengües oficials de les comunitats autònomes.

26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a interessar
del Govern de l’Estat la transferència de la gestió de tots els ports
comercials de les Illes Balears i la gestió dels aeroports de
titularitat estatal situats dins el territori de les Illes Balears.

27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a considerar
com a acció política prioritària el diàleg amb els interlocutors
socials amb la finalitat que els ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia, participin plenament
en la vida política, cultural, econòmica i social.

28.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
patrimoni de la Comunitat Autònoma.

29.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar,
abans del proper període de sessions, un projecte de llei de
modificació de la Llei de consells insulars.

30.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a cooperar
amb el Consell d’Eivissa i Formentera per tal que l’Ajuntament de
Formentera pugui assumir, en les millors condicions, les
encomanes de gestió que acordi atribuir-li l’esmentat consell
insular, en el marc que estableix la disposició addicional quarta de
l’Estatut d’Autonomia.

31.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la Llei 4/92 de creació de Serbasa.

32.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar un
estudi de necessitats de llits públics a Mallorca abans de consentir
el tancament o la no construcció de llits nous per l’Insalud.

33.- El Parlament de les Illes Balears, atès que ens trobem a una
fase pretransferencial de l’Insalud, insta el Govern de les Illes
Balears a pactar amb el Govern de l’Estat perquè no es canviïn els
models de gestió dels hospitals existents, i que la gestió dels nous
hospitals sigui pactada amb el Govern de la Comunitat.

34.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a renegociar
el protocol signat per l’anterior president de la Comunitat i el
ministre de Sanitat donat que és lesiu per als interessos de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

35.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla sociosanitari, diferenciat a les illes i amb
la col•laboració dels consells insulars respectius.

36.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el Pla de salut aprovat a l’anterior legislatura, tot
i posant en marxa programes concrets d'aquest, amb la col•laboració
dels consells insulars.

37.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’acció social que substitueixi
i actualitzi la Llei 9/1987.

38.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi de totes les zones turístiques sobre els
serveis públics, l’oferta d’oci, d’esports, la qualitat dels establiments
i dels serveis d’aquests, per tal de poder crear una oferta
especialitzada per a cada zona, tant en la temporada alta com en la
temporada mitjana i baixa.

39.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
incrementar les inversions en esponjament de places turístiques
obsoletes, recuperació de sòl públic i millora de les infraestructures
turístiques de les Illes Balears.

40.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d’instal•lacions per a les zones turístiques
encaminades a la desestacionalització.

41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un pla de promoció específica d’hivern.

42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reformar la Llei general turística en el sentit que
l’intercanvi de places turístiques es pugui únicament dur a terme
dins una mateixa zona POOT o municipi.

43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els estudis per a la construcció d’un palau de
Congressos a Mallorca, Menorca i Eivissa, com a oferta
complementària i cap a la desestacionalització turística.

44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme
les actuacions necessàries per tal d’ajudar els ciutadans, les
empreses i les institucions a reduir al màxim els problemes que
poden derivar-se de la implantació de la moneda única.

45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar el Pla de formació del funcionariat i personal
laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar els contactes amb el Ministeri de Defensa per
a la possible adquisició de béns immobles o finques rústiques de
possible interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

47.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració d’un programa de suport permanent per a la
presència a fires de les empreses que vulguin exportar arreu del món
de manera especial pel que fa referència als subsectors del calçat,
bijuteria i agroalimentàries.

48.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar el
procés de gratuïtat de peatges per a residents de la Vall de Sóller.

49.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que encarregui els estudis necessaris per avaluar els costs
i la viabilitat del soterrament de les línies fèrries Palma-Inca i
Palma-Sóller des de la plaça d'Espanya fins Son Sardina,
respectivament.
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50.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma i el Govern de l’Estat, a constituir d'immediat
la comissió mixta de transport aeri, que permeti tornar a disposar
de reactors en els vols interinsulars, tal com acordà la cambra.

51.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració de mesures urgents per tal de minorar els
problemes que la sequera està produint al camp de les nostres
illes.

52.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, abans que finalitzi l’any 2000, es presenti la proposta
de traçat de la prolongació de la línia de ferrocarril entre sa Pobla
i Alcúdia.

53.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer actuacions per donar suport als joves per a la creació
de noves empreses.

54.- El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència per a
estudiar la promulgació d’una llei per al finançament definitiu dels
consells insulars i per a la creació d’un fons de compensació
interinsular per a corregir els desequilibris existents al conjunt de
les Illes Balears.

55.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma al seguiment de les obligacions i dels
compromisos concrets, d’ençà la declaració de Menorca com a
Reserva de Biosfera, en les seves actuacions en matèria
d’infraestructures, carreteres, medi ambient, ordenació del
territori, adquisició de patrimoni natural, etc..

56.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’una comissió de seguiment de l’aplicació
del II Pla d’igualtat d’oportunitats de la dona amb participació de
representants dels grups parlamentaris i d’agents socials,
organitzacions socials i organitzacions de dones.

57.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
ampliar les línies d’ajuts del Pla d’habitatges, estatal en el sentit
de posar a disposició en règim de lloguer habitatges adients per a
famílies monoparentals i perceptors de la RMI -salari social- a
totes les illes.

58.- El Parlament de les Illes Balears constata que fins ara s’ha
incomplert la normativa autonòmica sobre eliminació de barreres
arquitectòniques a les conselleries, dependències del Govern i
empreses públiques i insta el Govern a resoldre, tant aviat com
sigui possible, aquestes deficiències.

59.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en la
seva política de carreteres s’eliminin aquelles actuacions
agressives com el projecte de l’autopista de Llevant a Mallorca o
el projecte de desdoblament del segon cinturó a Eivissa i la via
ràpida a l’aeroport.

60.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar
una campanya informativa sobre el cultiu i comercialització
d’elements modificats genèticament (transgènics), en el camp de
l’agricultura, la ramaderia i altres.  Així com de controlar, en el
marc que li permeti la llei, el seu ús a les nostres illes.

61.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a modificar el
Decret de renda mínima d’inserció a fi d’obrir les condicions
d’accés i que en el seu àmbit contempli la implantació de la renda
bàsica.

62.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar, el
més aviat possible, un estudi de mobilitat que serveixi de base per
l’elaboració del Pla de transports que ha d’entrellaçar les diferents
alternatives de desplaçament, prioritzant una xarxa de transport
públic eficient (ferrocarril, autobús, etc.) que permeti afrontar el
transport des d’una perspectiva de sostenibilitat.

63.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a realitzar els
estudis i gestions necessaris per presentar davant la Unió Europea,
en el marc del Pla europeu de promoció de les energies renovables,
la declaració de les illes Balears com a Regió Pilot per al
desenvolupament de l’energia solar.

64.- El Parlament de les illes Balears insta el Govern a coordinar,
tant aviat com sigui possible, la gestió de les conselleries de Treball
i Educació en el marc del Consell Balear de Formació per tal
d’optimitzar en temes d’ocupació els recursos emprats en formació
professional ocupacional, continua i reglada.

65.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
mesures tendents a la implantació, a l’administració i a les empreses
públiques, la jornada de 35 hores.

66.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aportar el 100% de les inversions necessàries per a la construcció i
posada en funcionament de l’hospital d’Inca.

67.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
estudis pertinents per ordenar i regular l’etapa educativa de 0 a 3
anys.

68.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per protegir la zona coneguda com Alcanada
(Alcúdia) evitant noves edificacions a aquesta zona de gran interès
paisatgístic i natural.

69.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
indústries de reciclatge i energies alternatives.

70.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure la
signatura de convenis de col•laboració amb la Generalitat de
Catalunya i la Generalitat Valenciana, en matèria lingüística i
cultural, en aplicació del que estableix la disposició addicional
segona de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

71.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure,
mitjançant la signatura de convenis de col•laboració, la progressiva
normalització lingüística de l’Administració perifèrica de l’Estat.

72.- El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual sistema
de finançament, unit a la insuficiència d’inversions del Govern de
l’Estat a les Illes Balears, provoquen un dèficit d’infraestructures en
els serveis públics. En conseqüència es manifesta favorable a
impulsar la consecució d’un nou sistema de finançament.

73.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a treballar
contra la violència domèstica des d’una perspectiva
interdepartamental, implicant les conselleries de: Treball, Educació,
Sanitat, Presidència, Interior i Benestar Social.
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74.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a allargar el
període d’execució de les obres del Pla Mirall i que permeti als
ajuntaments substituir obres d’embelliment per obres
d’infraestructures bàsiques.

75.- El Parlament de les Illes Balears acorda crear de manera
immediata una comissió no permanent d’estudi del balanç fiscal
de les Illes Balears amb l’Estat espanyol.

76.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a prioritzar
ajudes estructurals i a la producció per millorar l’economia agrària
sobre subvencions directes a la renda.

77.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió d’estudi que tengui com a objectiu avaluar el grau
d’eficàcia de l’ensenyament de i en llengua catalana. 

78.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer les
gestions i a desplegar les iniciatives necessàries per obtenir a curt
termini el traspàs de totes les competències pendents dins el marc
competencial establert per l’Estatut.

79.- El Parlament de les Illes Balears declara que de l’oficialitat
del català han de derivar les mateixes conseqüències jurídiques
que de l’oficialitat del castellà.

80.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a intensificar
i millorar l’eficàcia dels programes de lluita contra la pobresa i
l’exclusió social per a garantir la dignitat de les persones i la
qualitat de vida.

81.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fomentar
actuacions que propiciïn l’estabilitat laboral.

82.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a aconseguir
per als agricultors condicions de competitivitat similar a les de la
resta de l’Estat, i en especial a totes les accions necessàries per
evitar situacions monopolítiques a les Illes.

83.- El Parlament de les Illes Balears insta a aconseguir de l’Estat
i la Comunitat Europea el reconeixement del fet insular en els
sectors agrari i pesquer, per als quals les Balears s’haurien de
considerar regions desfavorides.

84.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació relativa als resultats de l’anàlisi tècnica de les
dotacions econòmiques que acompanyaren les transferències en
matèria d’educació no universitària transferides per l’Estat a la
Comunitat Autònoma en data 12 de desembre de 1997.

85.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
un projecte de llei de modificació de la Llei del Consell Escolar de
les Illes Balears.

86.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
l’aprovació i publicació de la normativa reguladora dels
currículums propis de les Illes Balears.

87.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar
una comunicació sobre les construccions, ampliacions i reforma
dels centres escolars.

88.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar el
Pla d’ordenació dels ensenyaments musicals de les Illes Balears.

89.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar la
projecció exterior de la cultura de les Illes Balears a l’àmbit de
l’Estat i a nivell internacional.

90.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar el
Decret 39/1997, de 14 de març, pel qual es regulen mesures
especials i transitòries per a l’illa de Formentera, amb l’objectiu de,
dins de l’esperit d’atenció a l’especificitat de l’illa, per poder fer
efectives les mesures que allí s’establien.

91.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
comissió mixta Govern-Ajuntament-Ministeri per tal d’estudiar la
situació sanitària de Formentera i que cerqui solucions adients
encaminades a la dotació en aquesta illa d’una instal•lació
hospitalària adequada a les seves necessitats reals.

92.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a emprendre
les iniciatives necessàries davant el Govern de l’Estat per tal de
garantir un subministrament d’aigua suficient per a la població de
l’illa de Formentera, i que no es tornin a succeir situacions de
restriccions d’aigua com les d’aquest passat estiu.

93.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer públic de
manera anyal les inversions que han realitzat les institucions de la
Comunitat Autònoma amb l’1% del volum destinat a obres
públiques que han de destinar a patrimoni històric.

94.- El Parlament de les Illes Balears acordar crear una comissió no
permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la Comunitat
Autònoma del pressupost i de les polítiques de la UE, a fi d'avaluar-
ne els resultats en matèria de cooperació, finançament, benestar
social i sostenibilitat ambiental i poder servir de base a una
reformulació de la política de projecció europea de les Illes Balears.

95.- El Parlament de les Illes Balears declara el seu suport a la
conversió del Senat com a Cambra de les autonomies i al
reconeixement del caràcter plurinacional i plurilingüístic de l’Estat
en el conjunt de la seva legislació bàsica, mitjançant les reformes
legals que calguin, i sol•licita, a tal efecte, que el Govern de les Illes
Balears insti d'immediat el Govern central a implementar les
iniciatives necessàries per dur-les a terme en els pròxims dos anys.

96.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport  que el
Govern de l'Estat incrementi fins a un mínim del 0,7% la dotació
pressupostària per a Cooperació i deixi de bloquejar la reforma
humanitària de l'anomenada  Llei d'estrangeria, a fi que l'Estat
espanyol esdevingui un estat vertaderament solidari.

97.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a constituir al més aviat possible el Fòrum Illes Balears
Sostenibles i a aprovar d'acord amb una representació social i
econòmica plural l'Agenda 21 de les Illes Balears, la qual haurà
d'incloure objectius concrets de compliment dels compromisos
ecològics i socials derivats del procés de cooperació mundial iniciat
a la Cimera de la  Terra de Rio de Janeiro l'any 1992.
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98.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
prendre mesures territorials cautelars, d'acord a proposta prèvia
dels consells insulars, a fi d'assegurar un procés de redacció,
exposició pública i aprovació dels plans territorials insulars sense
hipoteques de sectors que no tenen en compte els costos ecològics
i socials de l'actual model econòmic.

99.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a negociar
amb l'Administració central una solució definitiva al conflicte
constitucional sobre el marc de protecció de les Salines d'Eivissa
i Formentera, la qual haurà de garantir tant la competència
autonòmica com la protecció integral i sempre dins els límits
territorials actuals de la Llei, estatal, de reserva natural i respectant
la delimitació de la Reserva marina ordenada pel Govern de les
Illes Balears.

100.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
aprovar immediatament el Pla Hidrològic i el Govern de les Illes
Balears a donar prioritat en la seva execució a les polítiques
d'estalvi, eficiència i reutilització per a usos no sumptuaris.

101.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure
la declaració urgent d’una xarxa de zones hidrològicament
sobreexplotades per tal que es pugui emprendre programes de
recuperació i protecció d'aquífers en zones fora de tota gestió
sostenible de l'aigua, com ara les illes d'Eivissa i Formentera, tot
respectant els drets dels agricultors i agricultores.

102.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
renegociar el Conveni de carreteres amb l'Administració central
sobre la base de donar prioritat a una política global de mobilitat
i no mer increment de carreteres, tercers carrils i rondes, on el
transport col.lectiu, els programes de mobilitat compartida i la
implementació de noves i millors infraestructures de transport
alternatiu al cotxe privat tinguin un paper clau; així mateix, el
Parlament insta el Govern a no discriminar en la creació
d'aquestes noves infraestructures de transport públic les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera .

103.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consultar amb els consells insulars els projectes de
carreteres encara no adjudicats i/o pendents d’encàrrec tècnic.

104.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
incrementar els recursos humans, materials i econòmics de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears a fi de
descongestionar la situació de col.lapse en què es troba.

105.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte de llei de residus de les Illes Balears
així com a reformar els plans directors sectorials de residus de
Mallorca i de les Pitiüses, instruments basats tots ells en les
polítiques de reducció global del volum, la reutilització i el
reciclatge màxims, la generalització del compostatge,
l'abandonament progressiu de la incineració i la transparència
informativa de les dades ambientals i sanitàries pertinents, i
l'acompliment de la normativa europea

106.- El Parlament insta el Govern perquè, just després de la
declaració dels nous parcs naturals, habiliti partides
pressupostàries suficients per garantir l’inici d’una gestió
vertaderament conservacionista d’aquests espais protegits.

107.- El Parlament insta el Govern a facilitar i promoure el
coneixement, creació i manteniment de les empreses de
l’anomenat tercer sector, que no tenen ànim de lucre, estan
lligades a finalitats socials i segueixen criteris de sostenibilitat i
producció ecològiques.

A la seu del Parlament, a 16 de novembre del 1999.
El secretari:
Joan Buades i beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Interpel•lació RGE núm.
2900/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a policia
autonòmica.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Manuel Jaén
i Palacios.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Josep Ignaci Portella
i Coll del G.P. d'Esquerra Unida i Ecologista, Hble Sr. Antoni Alorda
i Vilarrubias del G.P. PSM-Entesa Nacionalista, Hble Sr. Fèlix
Fernández i Terrés del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Manuel
Jaén i Palacios i Josep Maria Costa i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de novembre de 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3619/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a baixa per estrès de l'exdirector del centre
comarcal de Manacor. (BOPIB 19 de 5 de novembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3653/99,
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. (BOPIB 20 de 12 de novembre del
1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2774/99,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a legalització de les drogues.
(BOPIB 13 de 1 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3071/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aprovació de la Llei de mesures cautelars i
d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme a les
Illes Balears. (BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3076/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quota lletera per a Balears. (BOPIB 15 de 15
d'octubre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3282/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un conservatori de música de grau mitjà.
(BOPIB 16 de 22 d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3602/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transferència del personal docent
d'administracions penitenciàries. (BOPIB 19 de 5 de novembre del
1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3604/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transferència de professors de religió de
primària. (BOPIB 19 de 5 de novembre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3581/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a augment de les
inspeccions de treball. (BOPIB 19 de 5 de novembre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3708/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Ferrer i Costa, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a projecte de construcció d'una casa de
vacances a Formentera per part de la Casa Balear de Santa Fe.
(BOPIB 20 de 12 de novembre del 1999).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

16 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3284/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalitat del fons social del fons
per a inversions mediambientals i de l'ecotaxa. (BOPIB 17 de 28
d'octubre del 1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

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

11 de novembre del 1999, rebutjà les propostes 1 a 19, 21 a 30, 32,
35 a 38 i 41 a 60 de les Propostes de Resolució núm. RGE núm.
3762/99, del Grup Parlamentari Popular, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern. (BOPIB núm. 21 de 19 de
novembre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

celebrada dia 16 de novembre del 1999,  rebutjà la Moció RGE núm.
3577/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  concerts
educatius. (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre del 1999).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de la proposta 7 de les Propostes de

resolució RGE núm. 3763/99, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, es retirà la
proposta 7 de les propostes de resolució de referència (publicades
en el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a coincidència d'algunes propostes de les

Propostes de resolució RGE núm. 3764/99, derivades del debat
sobre l'orientació política general del Govern.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, no es posaren
a votació, per ser coincidents amb altres propostes, diverses
propostes de les propostes de resolució de referència (publicades en
el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Aquestes propostes
són les següents:

* Proposta 1 coincident amb la 18 del Grup Parlamentari
Socialista.
* Proposta 4 coincident amb la 16 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista.
* Proposta 8 coincident amb la 19 del Grup Parlamentari
Socialista.
* Proposta 18 coincident amb la 34 del Grup Parlamentari
Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la proposta 2 de les Propostes de

resolució RGE núm. 3764/99, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, es retirà la
proposta 2 de les propostes de resolució de referència (publicades
en el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a coincidència d'algunes propostes de les

Propostes de resolució RGE núm. 3766/99, derivades del debat sobre
l'orientació política general del Govern.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, no es posaren a
votació, per ser coincidents amb altres propostes, diverses propostes
de les propostes de resolució de referència (publicades en el BOPIB
núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades pel Grup
Parlamentari Mixt, signades pel diputat Hble. Sr. Joan Buades i
Beltran i pel portaveu suplent Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa.
Aquestes propostes són les següents:

* Proposta 2 coincident amb l'11 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.
* Proposta 4 coincident amb la 29 del Grup Parlamentari Socialista.
* Proposta 10 coincident amb la 15 del Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a retirada de la proposta 162 de les Propostes de

resolució RGE núm. 3766/99, derivades del debat sobre l'orientació
política general del Govern.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada els dies 9, 10 i 11 de novembre del 1999, es retirà la
proposta 16 de les propostes de resolució de referència (publicades
en el BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany), presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, signades pel diputat Hble. Sr. Joan Buades
i Beltran i pel portaveu suplent Hble. Sr. Santiago Ferrer i Costa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

resposta oral davant ple RGE núm. 3603/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 de novembre del 1999, s'ajornà la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Joan Marí i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de contractació de
personal que empra l'Ibatur (BOPIB núm. 19, de 5 de novembre
d'enguany) a petició de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
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G) 
Relativa a presa en consideració de la Proposició de llei

RGE núm. 2856/99, presentada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, relativa a moratòria de construcció i ampliació de
camps de golf a les Illes Pitiüses.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada dia 16 de novembre del 1999, prengué en consideració,
per 28 vots a favor, 23 en contra i cap abstenció, la proposició de
llei de referència (BOPIB núm. 15, de 15 d'octubre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de novembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4494/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de família del Govern. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4495/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de l'informe elaborat pel Sr. Colom. (Mesa d'1 de desembre del
1999).

 RGE núm. 4496/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia
d'actuació futura en relació a les escoletes dependents de Benestar
Social i les dels ajuntaments. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4497/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de neteja com a gestió pública a la futura residència
d'assistits de Felanitx. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4498/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consells insulars com a únics referents institucionals per evitar
duplicitats i confusions. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4499/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

criteris transferències competències als consells insulars. (Mesa d'1
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4500/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres
de l'IBAS d'àmbit supramunicipal que no superin l'insular. (Mesa d'1
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4501/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
integració a la programació musical del Palau de la Música
Catalana. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4502/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
de selecció de les produccions teatrals per ser incloses al circuit
teatral de la Ciutat de Barcelona. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4503/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció que realitzarà el Govern de les Illes Balears en relació als
actors i actrius que han de participar als càstings i produccions de la
TV de Catalunya. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4504/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció dels actors i actrius de les Illes Balears per a la seva
inclusió a la programació del Teatre Nacional de Catalunya. (Mesa
d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4505/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
de selecció a seguir per les produccions teatrals de Balears per a la
seva inclusió al Teatre Regina. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4506/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data de
signatura de l'acord entre el Govern de les Illes Balears i la
Diputació de Barcelona per a la integració de grups teatrals i
musicals als circuits catalans. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4507/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
del Govern de les Illes Balears per afavorir les produccions teatrals
i musicals de les Illes Balears als circuits de Catalunya. (Mesa d'1 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4508/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
selecció de grups o produccions teatrals per integrar-se als circuits
teatrals i musicals de Catalunya. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4509/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sol•licituds que s'han presentat a les ajudes convocades per les
accions descentralitzades del programa Sócrates de la Unió Europea.
(Mesa d'1 de desembre del 1999).

Palma, a 1 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

Creu el Govern de les Illes Balears que el seu projecte
de família comptarà amb el suport majoritari del Parlament?

Palma, a 25 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.

Quin ha estat el cost de l'informe elaborat pel Sr. Colom
que recull l'opinió del catedràtic en relació amb la Llei de consells
insulars?

Palma, a 25 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.

Quina serà la línia d'actuació futura en relació a les
"escoletes" dependents de Benestar Social i les dels ajuntaments?
Passaran a dependre de la Conselleria d'Educació?

Palma, a 25 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 gestionarà el servei de neteja com a gestió pública a
la futura residència d'assistits de Felanitx?

Palma, a 25 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 escrita.

Un cop transferides les competències en matèria d'acció
social seran els consells insulars els únics referents institucionals
evitant això les duplicitats i confusions entre les dues
administracions?

Palma, a 25 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 són els criteris que es tendran en compte a l'hora de
procedir a fer efectives les transferències de competències als
consells insulars? Quin criteri d'aquests se segueix per no transferir
les competències de família i joventut, segons consta a la resposta
enviada pel Govern a la pregunta RGE núm. 3199/99?

Palma, a 25 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins són, segons el Govern de les Illes Balears, els
serveis, programes i centres d el'IBASD d'àmbit supramunicipal que
no superin l'insular?

Palma, a 25 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins compositors, grups musicals o corals de les Illes
Balears es podran integrar a la programació musical del Palau de la
Música Catalana fruit de l'acord entre la Diputació de Barcelona i
el Govern de les Illes Balears per a la temporada 2000-2001?
Especificant nom i illa a la qual pertanyen.

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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.

Quin procés de selecció hauran de seguir les produccions
teatrals de les Illes Balears per ser incloses en el circuit teatral de
la ciutat de Barcelona, fruit de l'acord entre la Diputació de
Barcelona i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin procés de selecció realitzarà el Govern de les Illes
Balears per seleccionar les actrius i els actors de les Illes Balears
que participaran als càstings i a les produccions de Televisió de
Catalunya?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procés de selecció hauran de seguir els actors i les
actrius de les Illes Balears per a la seva inclusió a la programació
del Teatre Nacional de Catalunya per a la temporada 2001-2002?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin procés de selecció hauran de seguir les produccions
teatrals de Balears per a la seva integració a la temporada 2000-
2001 del Teatre Regina fruit de l'acord entre la Diputació de
Barcelona i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data s'ha signat l'acord entre el Govern de les
Illes Balears i la Diputació de Barcelona per a la integració de grups
teatrals i musicals de les Illes Balears en els circuits catalans?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes pensa establir el Govern de les Illes Balears
per fomentar la integració de les produccions teatrals i musicals de
les Illes balears en els circuits teatrals i musicals de Catalunya?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins grups o produccions teatrals s'han seleccionat per
part del Govern de les Illes Balears per a la seva integració en els
circuits teatrals i musicals de Catalunya?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes sol•licituds s'han presentat a les ajudes
convocades per a les accions descentralitzadores Comenius I i
Lingua E del programa Sócrates de la Unió Europea a les Illes
Balears per al període comprès entre l'1 de març del 2000 al 31 de
juliol del 2001 segons resolució de la directora general
d'Ordenació i Innovació, de dia 28 de setembre del 1999?
Especificar-ne el nom i el centre del sol•licitant.

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4487/99, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestions fetes per
part del conseller d'Obres Públiques i Transports perquè Iberia
cobreixi el primer vol Menorca-Palma amb reactors de capacitat
suficient per 120/150 places. (Mesa d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4488/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competències a transferir a l'Ajuntament de Formentera. (Mesa d'1
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4489/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diferència entre un informe i demanar una opinió per escrit. (Mesa
d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4490/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a correcció
d'errors al Document del Pacte per un Govern d'esquerres. (Mesa
d'1 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4491/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe relatiu
a l'avantprojecte de consells insulars. (Mesa d'1 de desembre del
1999).

 RGE núm. 4492/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçament
dels alts càrrecs del Govern de les Illes Balears a Inca. (Mesa d'1
de desembre del 1999).

Palma, a 1 de desembre 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.

Quines gestions ha fet el conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears perquè Iberia
cobreixi el primer vol Menorca-Palma amb reactors de capacitat
suficient per 120/150 places?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les competències que es creu oportú transferir
a l'Ajuntament de Formentera?

Palma, a 25 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 Ple.

Quina diferència existeix per al Sr. Garcias entre
encarregar un informe jurídic i demanar en nom del Govern una
opinió jurídica per escrit?

Palma, a 25 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, el diputat sotasignant
formula al president del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el Sr. President del Govern publicar una correcció
d'errors al Document del Pacte per un Govern d'esquerres, a
l'objecte de rectificar el gravíssim error conceptual quan afirma "...
es demanarà al Ministeri de l'Interior l'assignació funcional d'unitats
del Cos de Policia amb les funcions que l'article 38 determina com
a funcions de les policies autonòmiques"?

Palma, a 25 de novembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ha encarregat la Direcció General de Relacions amb el
Parlament i Coordinació Legislativa dependent de la Conselleria
de Presidència un informe relatiu a l'avantprojecte de consells
insulars?

Palma, a 18 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

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.

Per quin motiu es desplaçaren en tren a Inca els alts
càrrecs del Govern de les Illes Balears en ocasió del passat Dijous
Bo?

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

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2642/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a resultat de les
eleccions a consells escolars. (BOPIB núm. 11 de 23 de setembre
del 1999).

Les eleccions a consells escolars es realitzen anualment
dins el primer trimestre del curs escolar, d'acord amb l'Ordre de 26
de febrer del 1996. Els directors dels centres compleixen amb
puntualitat, eficàcia i amb criteris de publicitat i igualtat aquesta
normativa per afavorir unes eleccions democràtiques dins la
comunitat educativa. El cap del Servei d'Innovació responsable de
les eleccions a consells escolars i del seu seguiment era des de
l'exercici de les competències el Sr. Jaume Ribas i Ribas, que ben
segur, degué complir amb la seva obligació d'informar el conseller
Sr. Manuel Ferrer i Massanet. Sorprenentment, revisada la
documentació del servei d'Innovació, no hi figura cap referència,
estudi o comentari relatiu al procés electoral ja esmentat, ni a la
participació o als resultats.

En aquests moments, tenim en marxa la campanya de les
properes eleccions a consells escolars que se celebraran en el curs
que ara ha començat. Pretenem estimular la participació de tots els
estaments de la comunitat educativa en aquest procés.

Després sí que podrem oferir dades dels resultats de les
eleccions als consells escolars.
 

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

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 2803/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a dotació de la plantilla de
professorat per a ensenyament musical. (BOPIB núm. 13 d'1
d'octubre del 1999).

La distribució del professorat de l'especialitat de música
per al curs 1999/2000 especificat per illes i diferenciant entre els
centres d'educació primària i secundària, és la següent:

Professors de Música a centres de primària:
Eivissa i Formentera: 32 professors i 34 centres.
Mallorca: 132 professors i 160 centres.
Menorca: 17 professors i 20 centres.
Total professors: 181.

Professors de música a centres de secundària:
Eivissa i Formentera: 12 professors i 7 centres.
Mallorca: 72,5 professors i 40 centres.
Menorca: 12 professors i 7 centres.
Total professors: 96,5.

Incloem el nombre de centres de cada nivell i cada illa
perquè es pugui tenir una comprensió millor de la ratio professorat
de música/centre. Els centres petits de primària no tenen professorat
de música en plantilla; les necessitats educatives musicals d'aquests
centres són cobertes per professorat itinerant adscrit a un centre
proper.

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

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 2804/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a dotació del professorat del
conservatori de música de les Illes Balears. (BOPIB núm. 13 d'1
d'octubre del 1999).

El Conservatori superior i professional de Música i Dansa
de les Illes Balears té 108 professors per al curs 1999-2000.

Hi ha diverses modalitats de contractació d'aquest
professorat:

1. Professorat interí contractat per la Conselleria d'Educació i
Cultura a través de la Direcció General de Personal Docent: 32.
Distribució:
- Seu del Conservatori a Palma. Total: 25 professors. Professorat a
jornada completa: 17. Professorat a mitja jornada: 4. Professorat
contractat per hores: 4 (professors d'alemany, anglès, francès i italià
aplicat al cant).
- Extensió del Conservatori a Maó. Total: 5 professors. Professorat
a jornada completa: 2. Professorat a mitja jornada: 1. Professorat
contractat per hores: 2 (professors d'alemany i anglès aplicat al
cant).
- Extensió del Conservatori a Eivissa. Total: 2 professors.
Professorat a jornada completa: 2.

2. Professorat contractat per la Conselleria d'Interior: 76.
Distribució:
- Seu del Conservatori a Palma. Total: 53 professors. Professorat
titular fix: 10 (amb 1/2 jornada de contracte i 1 amb 1/4 de jornada
de contracte). Professorat titular interí: 7 (4 amb 1/2 jornada de
contracte). Professorat auxiliar fix: 21. Professorat auxiliar interí:
14. Professorat amb contracte especial: 1 (atenció: el contracte
encara està en tràmit, ja que és un ciutadà polonès i no s'ha pogut
contractar per la via ordinària).
- Extensió del Conservatori a Maó. Total: 14 professors. Professorat
titular fix: 3. Professorat auxiliar fix: 3. Professorat auxiliar interí:
8.
- Extensió del Conservatori a Eivissa. Total: 9 professors.
Professorat titular fix: 1. Professorat auxiliar fix: 2. Professorat
auxiliar interí: 5.

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



BOPIB núm.24 - 3 de desembre del 1999 435

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 2982/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a manteniment del
decret de subvencions a entitats juvenils. (BOPIB núm. 14 de 8
d'octubre del 1999).

El Decret de subvencions a entitats juvenils es
mantindrà. No serà obert a les entitats `polítiques i sindicals.

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

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 2985/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a pista d'aventures.
(BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

La Pista d'Aventures a Mallorca no tindrà el suport
d'aquesta direcció general ja que no és considerada com una
prioritat.

Palma, 22 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 2986/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a Diver Espai. (BOPIB
núm. 14 de 8 d'octubre del 1999).

El Diver Espai d'Eivissa no tindrà el suport d'aquesta
direcció general ja que no és considerada com una prioritat.

Palma, 22 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 2987/99, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a suport a la pista
d'aventures de l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre del
1999).

La Pista d'Aventures de Menorca no tindrà el suport
d'aquesta direcció general ja que no és considerada com una
prioritat.

Palma, 22 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 3042/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a realització
del Pla/Programa de desenvolupament gitano. (BOPIB núm. 15 de
15 d'octubre del 1999).

Efectivament, aquest govern té previst de continuar amb
les tasques oportunes per tal de dur endavant el Programa de
desenvolupament gitano d'acord amb el pressupost, objectius i
calendari prèviament establert mitjançant la firma d'un conveni amb
el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i que és el que es detalla
a continuació.

Constitueix l'objecte d'aquest conveni la col•laboració
entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i el Govern de les
Illes Balears, per al finançament del conjunt de projectes
d'intervenció social integral per a l'atenció, la prevenció de la
marginació i inserció del poble gitano.

Els projectes que es finançaran durant l'any 1999 són els
que va presentar l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament d'Eivissa.

El pressupost per a l'any 1999 és de 12.5000.000 pessetes.

El calendari establert en relació amb aquest programa és
el que s'adjunta a continuació en document annex.

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

L'annex esmentat a la resposta, queda dipositat al registre
General de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.
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Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 3043/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
transferència dels diners del 0,7% de cooperació al
desenvolupament als Fons Mallorquí de Solidaritat. (BOPIB núm.
15 de 15 d'octubre del 1999).

Els fons insulars de solidaritat i cooperació de Mallorca,
Menorca i Eivissa rebran el 20% del pressupost destinat a
cooperació.

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

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 3044/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a brot de sarna a
l'hospital de Can Misses d'Eivissa. (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre del 1999).

Dia 2 de setembre del 1999 es va rebre per primera
vegada, a través d'un delegat de Prevenció de l'hospital de Can
Misses, informació sobre el brot de sarna que s'havia iniciat a
mitjan del mes de juliol d'enguany i que la direcció de l'hospital no
havia detectat fins a aquell mateix dia, a pesar de les reiterades
denúncies dels treballadors, des de l'inici del brot.

A partir d'aquest moment, les accions empreses des de
la conselleria, a través de la directora general de Salut Laboral
foren immediates i continuades.

En primer lloc, comunicació immediata amb el gerent de
l'hospital, qui va enviar per fax urgent el nombre de casos dels
afectats i les mesures curatives i preventives que a partir d'aquell
dia es posarien en marxa.

Així mateix, des de la conselleria es va instar la direcció
a notificar l'existència del brot a Sanitat, cosa que no s'havia fet
fins al moment.

També es feren recomanacions directes a la direcció
sobre les mesures per prendre en els casos de denúncies de
delegats de prevenció, i separació dels llocs de feina dels
treballadors amb una afecció lleu.

I, per acabar, hi hagué gestions diverses perquè la ILT
dels treballadors es fes per malaltia professional i no per malaltia
comuna, com s'estava fent. El canvi s'aconseguí a través de la
Inspecció del Treball.

D'altra banda, la Direcció General de Salut Laboral
comunicà el fet a la consellera de Sanitat del Consell Insular
d'Eivissa, la qual no havia estat informada de res. I els contactes
amb aquesta, el director general de Sanitat, el director provincial
de l'Insalud u els delegats de prevenció foren continuats per
conèixer l'evolució del brot detectat, saber si s'aplicaven les
mesures correctives adients i es tenien en compte les
recomanacions fetes des dels diversos àmbits sanitaris.

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

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 3045/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a casos de sarna
declarats a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre
del 1999).

La sarna no està inclosa entre les malalties de declaració
obligatòria en aquesta comunitat. Per tant, aquesta malaltia només
s'ha de notificar si apareixen casos en forma de brots.

Durant l'any 1998, no hi ha constància de cap notificació.

Durant l'any 1999 i fins el dia 5 de novembre del 1999
s'han registrat 38 casos, tots ells corresponents a un mateix brot
ocorregut a l'hospital Can Misses.

Palma, 9 de novembre del 1999.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 3046/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Neus Marí i Marí, relativa a funcions de la
Direcció General de Salut Laboral. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre
del 1999).

Les funcions i els objectius han estat tramesos als distints
agents socials en diverses entrevistes mantingudes amb cadascun:
CCOO, UGT, USO, STIB. STEI. PIMEM, CAEB, Fundación
Laboral de la Construcción i d'altres.

Palma, 8 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 3047/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Cerezo i Mir, relativa a situació del Pla de salut
mental iniciat l'any 1996. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre del
1999).

A finals de l'any 1996 la Comissió Mixta Insalud-
Consellera de Sanitat i Consum va concloure l'elaboració del
document anomenat "Document programa per a la reforma
psiquiàtrica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

Com a conseqüència d'aqeust document i de la voluntat
manifestada per la Conselleria de Sanitat perquè el treball realitzat
fins aleshores servís de base per elaborar el Pla autonòmic de salut
mental, es va posar en marxa a finals del 1997 un equip de
multiprofessionals de diferents àmbits i institucions que treballaren
fins al novembre del 1998 en el Pla autonòmic de salut mental, mes
en què la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears l'aprovà incorporant les modificacions que s'acordaren.

La posada en marxa de serveis de psiquiatria comunitaris
correspon, en general, a la iniciativa pública.

Per altra banda, mentre no es duen a terme les
transferències en matèria d'assistència sanitària de la Seguretat
Social, el contracte programa és el marc de la relació de
col•laboració entre l'Insalud i la Conselleria de Sanitat, i és en
aquest on es preveu l'assistència psiquiàtrica.

El Servei Balear de la Salut, Serbasa, que té la planificació
com a una de les seves atribucions, de la mà de la conselleria i
d'altres institucions, elaborà el Pla autonòmic de salut mental perquè
servís de punt de referència per a qualsevol iniciativa que es dugués
a terme dins la nostra comunitat en salut mental.

Dins d'aquesta línia de millora de l'atenció al pacient amb
trastorns mentals i dins de les possibilitats, no obligacions, en
matèria d'assistència sanitària, el Serbasa, a través de l'empresa
pública Gestió Sanitària de Mallorca, ha posat en marxa les
actuacions següents:
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1. Millora d'infraestructures de l'Hospital Psiquiàtric, amb una
inversió de 150 milions per a les diferents unitats, aguts i llarga
estada. Aquesta inversió inclou instal•lacions, equipaments i
mobiliari per aconseguir una millora de les condicions
d'assitsència i residència dels pacients.

2. Desenvolupament d'estructures intermèdies amb l'obertura el
pròxim mes de desembre de dos centres de dia, un per a la
població del sector Inca i un altre per al sector Palma, cadascun
amb una capacitat per a 30 pacients.

3. Obertura d'una llar tutelada per al Servei de Rehabilitació,
Integració i Atenció Continuada (SIAC) de l'Hospital Psiquiàtric.
Està prevista l'obertura d'altres llars tutelades.

4. L'obertura d'aquestes llars i altres recursos adients per a cada
pacient han permès reinserir a la societat 15 pacients l'any 1998 i
8 de gener a novembre del 1999.

5. Potenciació de l'activitat del Departament de Teràpia
Ocupacional amb la finalitat d'ampliar les activitats en els
diferents pavellons.

6. Posada en marxa de la Unitat d'Anorèxia i Bulímia per atendre
de manera integral aquesta patologia emergent en la nostra
població juvenil.

Palma, 5 de novembre del 1999.
La consellera de Sanitat i Consum:
Aina M. Salom i Soler.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 3190/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
transferència per part del Govern als consells insulars de les
instal•lacions juvenils. (BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

Segons el pacte de govern no estan previstes les
transferències de les instal•lacions juvenils als consells insulars.

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

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 3191/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a composició
del nou consell d'administració de la xarxa d'instal•lacions juvenils.
(BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

El nou consell d'administració de la xarxa
d'instal•lacions juvenils, XIB, està formada pels membres
següents:

- Presidenta (per delegació de l'Hble. Sr. Eberhard Grosske): Hble.
Sra. Fernanda Caro.
- Vicepresident: Sr. Mn. Ramón Serra.
- Vocals: Il•lm. Sr. Agustín Aguirrebengoa, Il•lm. Sr. Joan Caules,
Sr. Damià Bascuñana, Sr. Jaume Alorda, Sr. Vicenç Rodrigo, Sr.
Bernat Vicens.

Com a membres del consell d'administració de la XIB no
reben cap tipus de remuneració, ni tenen cap contracte.

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

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 3192/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
transferència al Consell Insular de Mallorca de la instal•lació de ses
Garrigues d'Amunt. (BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

Aquesta transferència dependrà del contingut de la Llei
d'atribucions de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera que actualment és en procés
d'elaboració.

Palma, 12 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 3193/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a marc on
s'hauria de decidir el tancament del Centre Ciprés. (BOPIB núm. 16
de 22 d'octubre del 1999).

El marc on s'hauria de decidir el tancament del Centre
Ciprés és el Pla de discapacitats de les Illes Balears.

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

A la Pregunta RGE núm. 3194/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
transferència als consells insulars de la gestió de la targeta gran.
(BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

El Govern de les Illes Balears no té previst transferir la
gestió de la Targeta Gran als consells insulars. A més, cal tenir en
compte que aquesta targeta es va fer en el marc d'un conveni
signat entre la Caixa, Sa Nostra i la comunitat autònoma de les
Illes Balears, la qual cosa impossibilita aquesta transferència.

Palma, 12 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 3195/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
transferència als consells insulars de la gestió de les prestacions
econòmiques periòdiques. (BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del
1999).

Tal com indica l'acord de govern del pacte de progrés,
les prestacions econòmiques periòdiques són objecte de
transferència als consells. La relació de les prestacions a transferir
i el calendari quedaran reflectits a la Llei de transferències en
matèria de serveis socials.

Palma, 12 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
T) 

A la Pregunta RGE núm. 3196/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a creació del
centre d'atenció per a persones maltractades per la Justícia.
(BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

Aquesta conselleria no té cap notícia sobre la creació del
centre esmentat, almenys amb el nom específic que s'esmenta.

Palma, 16 de novembre del 1999.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
U) 

A la Pregunta RGE núm. 3197/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a creació de
la "finestreta judicial". (BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

Aquesta finestreta judicial funcionarà a la mateixa
oficina del SIAC. Serà una conseqüència de la reorganització de
l'organigrama de funcionament de l'Oficina d'ajuda a les víctimes
del delicte i del SIAC.

Palma, 16 de novembre del 1999.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
V) 

A la Pregunta RGE núm. 3198/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a petició de les
cases balears a l'exterior d'activitats relacionades amb la formació.
(BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre del 1999).

Un nombre considerable de cases balears a l'exterior han
mantengut ja un primer intercanvi d'opinions amb l'actual executiu,
entre d'altres motius per tractar sobre les activitats del pròxim curs.
En la majoria dels casos, s'ha posat de manifest la necessitat de
potenciar i millorar la formació. Com a conseqüència d'això
s'elabora un pla de formació específic per a les cases, per al pròxim
2000.

Palma, 16 de novembre del 1999.
El conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
X) 

A la Pregunta RGE núm. 3200/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, relativa a
col•laboració i foment de l'institut de reinserció social. (BOPIB núm.
16 de 22 d'octubre del 1999).

El Govern de les Illes Balears col•laborarà i fomentarà els
serveis d'atenció que presta l'Ires a Palma per tal que es facin
extensius a tots els jutjats de les Illes Balears, ja que la tasca que
duen a terme es valora com a molt important i necessària. Cal
constatar que aquesta tasca està reconeguda i té el suport de tots els
estaments judicials.

En relació amb l'aportació econòmica cal assenyalar que
per a aquest any s'havia pressupostat inicialment una subvenció de
500.000 pessetes, però atesa la importància de les prestacions
socials que es duen a terme per part de l'Ires, s'ha acordat augmentar
l'aportació en 1.422.126 pessetes.

Per a l'any 2000 es donarà com a mínim la mateixa
quantitat que aquest any.

Palma, 16 de novembre del 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Y) 

A la Pregunta RGE núm. 3203/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita Cabrer i González, relativa a gestió
econòmica positiva de les empreses públiques. (BOPIB núm. 16 de
22 d'octubre del 1999).

Que la gestió econòmica d'una empresa pública sigui
positiva o no es refereix a múltiples variables, i per analitzar les
situacions que vostè esmenta és imprescindible concretar el cas i
analitzar llavors la seva problemàtica concreta.

Palma, 12 de novembre del 1999.
El conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.
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Ordre de Publicació
Z) 

A la Pregunta RGE núm. 3204/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita Cabrer i González, relativa a empreses
públiques que vol suprimir el Govern. (BOPIB núm. 16 de 22
d'octubre del 1999).

Allò que el Govern de les Illes Balears vol fer és
elaborar una anàlisi detallada des del punt de vista de l'eficiència
i eficàcia per tal de tenir els suficients elements per prendre una
decisió de caire estratègic sobre la creació, reagrupació o extinció
de les empreses públiques dependents del Govern. L'objectiu últim
que es persegueix és que les empreses públiques responguin de la
millor manera al seu objectiu que pot ser d'altre que la satisfacció
de l'intrès públic. És per això que no es pot avançar cap resposta
fins que no es compti amb els elements de judici necessaris. Serà
en aquest procés en el qual el Govern de les Illes Balears prendrà
les decisions oportunes sobre el futur de les empreses públiques.

Palma, 12 de novembre del 1999.
El conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació

Tecnològica:
Joan Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
AA) 

A la Pregunta RGE núm. 3206/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Margarita Cabrer i González, relativa a auditories
que pensa encarregar el conseller d'Hisenda, Pressuposts, Energia
i Innovació Tecnològica. (BOPIB núm. 16 de 22 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 grups parlamentaris.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a resposta oral davant comissió per a la

pregunta amb sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 2955/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4438/99, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Simó Gornés i
Hachero, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se
sol•licita la inclusió de la pregunta esmentada, no contestada pel
Govern, a l'ordre del dia de la primera sessió de la comissió
competent. Conformement amb l'establert per l'article 160.2 del
Reglament de la Cambra, la Mesa acordà que la pregunta de
referència, presentada pel diputat esmentat, relativa a col•laboració
Govern Illes Balears i Generalitat de Catalunya en formació de
tècnics, publicada al BOPIB núm. 14 de 8 d'octubre d'enguany,
s'inclogui a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, on rebrà el tractament de les preguntes
orals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini per a la presentació

d'esmenes parcials als projectes de llei RGE núm. 3719/99 i 3720/99.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de desembre del 1999, conformement amb l'establert per
l'article 93 del Reglament de la Cambra, i a la vista de l'escrit RGE
núm. 3957/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials als projectes
de llei de referència, de l'Institut Balear de la Dona i del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears (BOPIB núm. 21, de 19
de novembre d'enguany) fins al proper dia 18  de desembre
d'enguany, a les 13 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença RGE

núm. 3537/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
3956/99, presentat per quatre diputats membres de la Comissió
d'Assumptes Socials, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual sol•liciten la retirada de la sol•licitud de
compareixença de referència, de l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social per tal d'explicar el traspàs de competències en
matèria de benestar social als consells insulars.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 3664/99.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4437/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual sol•liciten la retirada de la interpel•lació de referència, relativa
a actuacions de la Conselleria de Medi Ambient i l'Ibanat en ocasió
de l'incendi produït a les muntanyes d'Artà (BOPIB núm. 20, de 12 de
novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

E) 
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant el Ple de la Cambra RGE núm. 3796/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4468/99, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol•licita la retirada de la pregunta de referència, relativa a
transferència de mitjans humans per part del Govern balear als
consells insulars en la transferència de centres, serveis i funcions
de l'Ibas (BOPIB núm. 21, de 19 de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a diputats que eventualment podran substituir el

portaveu del Grup Parlamentari Socialista (escrit RGE núm.
4433/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 1 de desembre del 1999, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4433/99, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual es comunica que els diputats que podran substituir el portaveu,
Andreu crespí i Plaza, eventualment seran la Sra. Francina
Armengol i Socias, el Sr. Joan Marí i Serra, el Sr. Antoni Diéguez
i Seguí i el Sr. Miquel Gascón i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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