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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3603/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a criteris per a la contractació de personal que
empra l'Ibatur. (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 Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3511/99,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a opinió del conseller envers la
consideració que fa la plataforma d'interins. (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 d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre 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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 2913/99,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a traspàs de l'escola de vela
Calanova al Consell Insular de Mallorca. (BOPIB 14 de 8 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 10 de desembre 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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3510/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nomenament dels senyors Rafael de Lacy i
Fortuny i Pedro Amorós i Martorell a la Comissió Insular
d'Urbanisme de Mallorca. (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 Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre 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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3538/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació de personal del museu Puget. (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 d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre 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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3797/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a problemes mediambientals creats per la
desestacionalització turística. (BOPIB 21 de 19 de novembre del
1999).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre 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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3068/99, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a signatura del secretari general
tècnic de la Conselleria de Presidència com a secretari del Consell
de Govern. (BOPIB 15 de 10 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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3582/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a transferències
de l'Inem. (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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3574/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a possibilitat de Proagro per a l'any 2000.
(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'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre 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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3617/99,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a places de professorat a les escoles i instituts de
les Illes Balears. (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 10 de desembre 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

23 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3618/99, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a participació econòmica del Govern balear per
dotar millor el parc de bombers del Consell de Mallorca. (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'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació

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

23 de novembre del 1999,  rebutjà l'esmena a la totalitat RGE núm.
3832/99,  del Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2000 RGE núm 3585/99, BOPIB núm. 18 de 29 d'octubre
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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

23 de novembre del 1999,  rebutjà l'esmena a la totalitat amb
devolució al Govern RGE núm. 3833/99,  del Grup Parlamentari
Popular al Projecte de llei de diverses mesures tributàries,
administratives, de funció pública i econòmiques RGE núm 3584/99,
BOPIB núm. 18 de 29 d'octubre del 1999.

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

resposta oral davant Ple RGE núm. 3781/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre del 1999, quedà ajornada per a la propera
sessió plenària, a petició del conseller de Presidència, la pregunta
de referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Ramon i
Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a carretera Eivissa-Sant Antoni (BOPIB núm. 21, de 19 de
novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

resposta oral davant Ple RGE núm. 3834/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre del 1999, quedà ajornada per a la propera
sessió plenària, a petició del conseller de Presidència, la pregunta
de referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució dels
problemes de capacitat i seguretat de la carretera Palma-Manacor
(BOPIB núm. 23, de 26 de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a aprovació de la quantia global del pressupost

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les quanties dels
pressuposts de les entitats de dret públic i les de les societats
públiques per a l'exercici de l'any 2000.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre del 1999, s'aprovà per 31 vots a favor, 27 en
contra i cap abstenció, la quantia global del pressuposts de la
comunitat i de les seves entitats autònomes per a l'exercici del 2000,
per un import de 147.685.604.849 pessetes.

Així mateix, s'aprovà amb el mateix resultat la quantia
global de les entitats de dret públic de la comunitat per al 2000, els
estats, les despeses i els ingressos de les quals s'eleven a
31.106.639.028 pessetes; i la quantia global de les societats
públiques de la comunitat per al 2000, els estats, les despeses i els
ingressos de les quals s'eleven a 4.426.011.000 pessetes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a declaració institucional amb motiu del Dia

Internacional contra la violència cap a les dones, RGE núm. 3813/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de novembre del 1999, quedà aprovada per assentiment la
declaració institucional de referència, consensuada per tots els grups
parlamentaris, amb el text que es transcriu a continuació:

“ El Parlament de les Illes Balears, per unanimitat de tots
els grups polítics, manifesta la seva repulsa més enèrgica davant els
maltractaments que sofreixen les dones i vol expressar la seva
solidaritat no només amb les víctimes d'aquest tipus de violència,
sinó també amb els seus familiars.

El Parlament de les Illes Balears reitera el seu compromís
per eradicar la violència domèstica, en coordinació amb les resta de
les Administracions públiques i les forces de Seguretat de l'Estat, i
anima a totes aquelles persones i especialment a totes les dones que
estan passant situacions de violència a la seva llar, que denunciïn
aquest delicte que atempta contra els drets fonamentals de la pròpia
persona.

Reconeixent que la violència contra les dones és un
obstacle per aconseguir objectius d'igualtat, desenvolupament i pau,
menyscabar gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals.

Considerant que els drets humans i les llibertats
fonamentals són patrimoni inalienable de tots els éssers humans i la
seva promoció i protecció és responsabilitat primordial de tots els
governs.

Conscients que en la nostra comunitat el desenvolupament
progressiu del respecte als drets humans no pot ser compatible amb
les situacions de maltractaments, violència i agressions sexuals que
sofreixen les dones, i que a més són denunciades només una mínima
part de les que realment es produeixen.

Reiteram el compromís de dur a terme les mesures
recollides a la Plataforma de Acción de Pekín i ens comprometem
a:

Adoptar totes les mesures necessàries, especialment en
l'àmbit de l'ensenyança, per modificar els models de conductes
socials i culturals de les dones i els homes, i eliminar els perjudicis
i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altre tipus basades
en la idea d'inferioritat o superioritat d'un o altre sexe i dels
estereotips assignats a les dones i als homes.

Facilitar a les dones víctimes de la violència l'accés als
sistemes judicials i, segons el previst a les lleis, contribuir a cercar
solucions justes i eficaces per reparar els danys i perjudicis dels
quals han estat objecte, i informar-les sobre el seu dret a obtenir una
compensació mitjançant aquests mecanismes.

Establir centres d'acollida i serveis de suport dotats dels
recursos necessaris per atendre els infants i les dones víctimes de la
violència i donar-los serveis mèdics, psicològics i d'assessorament,
i també assistència lletrada gratuïta o de baix preu, quan sigui
necessari, a més de l'orientació necessària per ajudar-los a trobar
mitjans de subsistència.

Donar suport a les iniciatives de les organitzacions de
dones i no governamentals encaminades a despertar la consciència
sobre el problema de la violència contra les dones per contribuir a
la seva eradicació.

Difondre la informació sobre l'assistència de què disposen
les dones i les famílies que són víctimes de la violència.

Reconèixer, donar suport i promoure el paper fonamental
que desenvolupen les institucions intermèdies, com són els centres
d'informació a la dona, els centres d'atenció primària de salut, de
planificació familiar, els centres per a famílies emigrants i altres
similars en matèria d'informació i educació relatives als
maltractaments.

El Parlament de les Illes Balears es compromet, a més, a
impulsar totes les iniciatives que es proposin i que vagin
encaminades a prevenir i eradicar la violència i ajudar a les víctimes
de les agressions físiques i psíquiques, amb la finalitat que en la
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nostra comunitat es produeixi un grau de tolerància zero davant la
violència contra les dones a nivell individual, col•lectiu i
institucional.”

A la seu del Parlament, 24 de novembre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3104/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al traspàs del poliesportiu Príncipes de España.
(BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3271/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa als criteris i horaris per part del Govern en
relació amb la impartició de classes de català a funcionaris i
personal laboral. (BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3272/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acomiadaments improcedents del personal laboral
d'empreses públiques. (BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3273/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al "bolsín" d'interins no valoració com a mèrits dels
serveis prestats a l'administració pública. (BOPIB núm. 16 de 22
d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
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E) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3273/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la introducció en l'esborrany del "bolsín"
d'interins de tests psicotècnics i temes d'informàtica. (BOPIB núm.
16 de 22 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

F) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3275/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la valoració de situació d'atur en l'esborrany del
"bolsín" d'interins. (BOPIB núm. 16 de 22 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

G) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3273/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions de
metrologia. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre de 1999).

Fou contestada en 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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

H) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE
núm. 3295/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a supressió de fires. (BOPIB núm. 17
de 28 d'octubre de 1999).

Fou contestada en 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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE
núm. 3296/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestions per poder celebrar la Fira
Tecnoturística. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre de 1999).

Fou contestada en 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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE
núm. 3297/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a substitucions o renovacions dels
membres de la comissió balear d'Artesania. (BOPIB núm. 17 de 28
d'octubre de 1999).

Fou contestada en 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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K) 
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE
núm. 3298/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fires noves que es pensen
incorporar. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre de 1999).

Fou contestada en 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 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.



BOPIB núm.25 - 17 de desembre del 1999 455

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

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

resposta oral davant comissió RGE núm. 3299/99, 3300/99, 3301/99
i 3305/99.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 1999, el president
anuncià que les preguntes de referència, presentades pels diputats
Hbles Srs. Gaspar Oliver i Mut, Pere Rotger i Llabrés i Joan
Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
associacions que estan en desacord amb el vigent Pla director de
pedreres, a punts del Pla director sectorial de pedreres en què no
estan d'acord les associacions esmentades pel conseller, a camins
rurals i a llei de mesures urgents en el sòl rústic, respectivament
(BOPIB núm. 17, de 28 d'octubre d'enguany) han quedat ajornades
a petició del Govern de les Illes Balears, mitjançant escrit RGE
núm. 3860/99.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística de les Illes Balears en matèria d'habitatges
turístics de vacances.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió de Turisme, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 10 de
gener del 2000, a les 14 hores.

Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

CERTIFIC Que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió 26 de novembre de 1999, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

48.- Aprovació del Projecte de llei de modificació de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears en
matèria d'habitatges turístics de vacances.

A proposta del conseller de Turisme, el Consell de Govern
aprova el següent acord:

"Primer. Aprovar el projecte de llei de modificació de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears, en
matèria d'habitatges turístics de vacances.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les
Illes Balears en matèria d'habitatges turístics de vacances."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 26 de novembre del 1999.

El secretari del Consell de Govern.
El president.

A) 
PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA 

LA LLEI 2/ 1999, DE 24 DE MARÇ, 
GENERAL TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS  EN

MATÈRIA D’HABITATGES TURÍSTICS DE VACANCES.

Exposició de motius

I. El risc de saturació del territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, com a conseqüència del creixement
de l’oferta turística, ha fet necessari tractar de reconduir i ajustar
aquesta oferta mitjançant l’aprovació de la Llei general turística de
les Illes Balears.

Una conseqüència necessària de la política referida és
l’eliminació de determinats productes de l’oferta turística a fi de
coadjuvar en l’obtenció de l’esponjament d’aquesta oferta.

No obstant això, l’evolució del sector turístic ha demostrat
que si bé el creixement de l’oferta hotelera està controlat, la
demanda per a la legalització d’habitatges aïllats, com a producte
turístic, desborda la desitjable limitació del creixement de l’oferta
turística de les Illes Balears, amb el consegüent consum de territori
i recursos naturals.

Un dels mitjans per aconseguir l’objectiu assenyalat és la
supressió com a producte turístic dels anomenats habitatges turístics
de vacances, categoria que, pel seu increment, amenaça a contradir
la finalitat genèrica d’equilibri de l’oferta turística que constitueix
un dels grans objectius de la política legislativa de la comunitat
autònoma.
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II. Amb l’objectiu d’adaptar el marc normatiu  turístic
vigent a la supressió de la figura com a empresa turística
d’allotjament de les unitats unifamiliars aïllades, anomenades per
la darrera regulació de la matèria com a habitatges turístics de
vacances, es fa necessària la derogació de les normes que regulen
específicament aquests establiments i el procediment per a
autoritzar la seva comercialització com a producte turístic,
concretament el Decret 8/1998, de 23 de gener, pel qual es regulen
els habitatges turístics de vacances en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ordre del conseller de Turisme
d’11 de juny de 999, per la qual es regula el procediment per a
l’expedició d’autoritzacions prèvies i d’obertura dels habitatges
turístics de vacances.

Per altra banda i amb la mateixa finalitat d’adequar la
normativa existent a la supressió d’ara en endavant dels
establiments turístics esmentats, es modifica la normativa general
turística pel que fa a aquests. A tal efecte se suprimeixen l’apartat
c) de l’article 15.1 i l’apartat b) de l’article 52.1 i es modifica
l’article 52.2 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, a l’efecte de eliminar la referència dels
“habitatges turístics de vacances” dins de la regulació dels
diferents tipus d’empreses turístiques d’allotjament, així com
d'eliminar la referència als anomenats establiments igualment dins
de la regulació de les excepcions a la disposició general de
l’article 51 de la Llei 2/1999 en matèria de requisits per a
l’atorgament d’una autorització turística prèvia.

III. No obstant les argumentacions exposades, no es pot
eludir la realitat de l’oferta turística ja existent a l’actualitat, per
la qual cosa la mesura implantada per la present Llei s’ha
d’entendre presa sense perjudici de respectar els drets adquirits
pels propietaris o explotadors dels habitatges turístics de vacances
ja autoritzats, per la qual cosa s’arbitren unes disposicions que en
prevegin la regulació, les quals també estableixen les previsions
relatives a les obligacions que hagin de complir els empresaris que
en el futur pretenguin continuar explotant aquests establiments
turístics configurats per unitats unifamiliars aïllades, ja
autoritzades per l’administració turística corresponent en el
moment d’entrar en vigor aquesta llei.

Article primer

Modificació de l’articulat de la Llei 2/1999 de 24 de març, general
turística de les Illes Balears.

1.- L’article 15.1 queda redactat en el sentit que a continuació
s’indica:

“ Article 15.1. Les empreses turístiques d’allotjament
desenvoluparan la seva activitat dins algun dels grups següents:

a) Establiments hotelers.
b) Apartaments turístics.
c) Càmpings o campaments de turisme.
d) Establiments d’hotel rural, de turisme d’interior i
d’agroturisme”.

2.- L’article 52 punts 1 i 2 queda  redactats en el sentit que a
continuació s’indica:

“1. Queden exclosos del compliment del que es disposa a l’article
anterior els establiments d’allotjament turístic següents:

a) Hotels rurals, turisme d’interior i agroturisme.
b) Establiments hotelers de quatre o cinc estrelles que s’hagin
d’ubicar en les zones qualificades i ordenades com a nucli antic pels
instruments de planejament general o en edificis emparats per la
legislació reguladora del patrimoni històric, i que, en tot cas,
estiguin oberts, com a mínim, onze mesos a l’any.
c) Els hotels de cinc estrelles que, a més de complir amb la
normativa que els regula, disposin, o bé de 70 metres quadrats
d’edificació total per plaça amb un mínim de 20 metres quadrats
dedicats a instal•lacions complementàries al servei dels clients, o bé,
de 100 metres quadrats de parcel•la per plaça destinats a
instal•lacions esportives. Hauran d’estar oberts, com a  mínim, onze
mesos a l’any i disposar d’un 70% de treballadors fixos en plantilla.

2. En els casos prevists en els apartats b) i c) del punt anterior,
l’incompliment de qualsevol de les condicions exigides, o la
comercialització amb la modalitat “tot inclòs”, suposarà la pèrdua
de l’excepcionalitat i, en conseqüència, la revocació de
l’autorització turística.”

3.- S’introdueix un nou apartat, lletra j), a l’article 73.1, el qual
queda redactat en el sentit que a continuació s’indica:

“j) L'explotació amb fins turístics de qualsevol activitat que la
normativa turística hagi exclòs o prohibit  com a producte de
comercialització turístic.”

Article segon

1.- No es podran comercialitzar turísticament, en cap cas, les unitats
unifamiliars aïllades que no tenguin l’autorització prèvia i
d’obertura com a habitatge turístic de vacances d’acord amb el
Decret 8/1998, de 23 de gener, o que no tenguin la consideració
legal d’habitatge turístic de vacances per haver-se fet la notificació
prevista a l’article 18 de l'RD 2877/1982, de 15 d’octubre, sobre
ordenació d’apartaments i habitatges de vacances o conforme al
Decret 29/1991, de 4 d’abril, de mesures d’ordenació dels
habitatges turístics de vacances.

2.- La comercialització, contractació, o publicitat d’unitats
unifamiliars aïllades excloses de comercialització turística a
l’apartat anterior suposarà la comissió de la infracció greu tipificada
a l’article 72.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears.

3.- L’explotació amb fins turístics d’unitats unifamiliars aïllades
excloses de comercialització turística a l’apartat primer d’aquest
article, suposarà pel propietari o empresari explotador d’aquestes,
la comissió de la infracció molt greu tipificada a l’article 73.1, lletra
j) de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears, i, a més, l’Administració turística competent podrà adoptar
les mesures cautelars previstes a l’article 75.4 de l’esmentada llei.

Disposició addicional única

Els establiments classificats com a habitatges turístics de
vacances existents a l’entrada en vigor d’aquesta llei mantindran la
seva categoria com a allotjaments turístics, i hauran de complir
l’establert al Decret 8/1998, de 23 de gener, pel qual es regulen els
habitatges turístics de vacances en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de superar els corresponents plans de
modernització que els afectin.



BOPIB núm.25 - 17 de desembre del 1999 457

Disposició transitòria primera

Als habitatges turístics de vacances que obtinguin la
seva classificació com a tals, amb posterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, per provenir de procediments iniciats abans del dia
20 de novembre de 1999,  els serà d’aplicació el règim jurídic
derivat de la disposició addicional de la mateixa.

Disposició transitòria segona

L’administració turística competent no admetrà a tràmit
o, en el seu cas, no continuarà la tramitació dels procediments
d’autorització prèvia d’habitatges turístics de vacances iniciats
amb posterioritat al dia 19 de novembre de 1999, data d’aprovació
del Projecte de llei pel Consell de Govern.

Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les disposicions d’igual o
inferior rang que contradiguin el que es disposa en aquesta llei i,
en particular:

1.- L’article 23, subsecció III de la secció I del capítol  I de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears.

2.- El Decret 8/1998, de 23 de gener, pel qual es regulen els
habitatges turístics de vacances en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de l’establert a la
disposició addicional única.

3.- L’Ordre del conseller de Turisme d’11 de juny de 1999, per la
qual es regula el procediment per a l’expedició d’autoritzacions
prèvies i d’obertura dels habitatges turístics de vacances, sense
perjudici de l’establert a la disposició addicional única.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de novembre de 1999.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 4583/99, de creació del Servei Balear d'Ocupació.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Assumptes Socials, esmenes al projecte esmentat, el
text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia
10 de gener del 2000, a les 14 hores.

Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

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

CERTIFIC Que el Consell de Govern de les Illes Balears,
en sessió 26 de novembre de 1999, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

16.- Aprovació del Projecte de llei de creació del Servei Balear
d'Ocupació.

A proposta del conseller de Treball i Benestar Social, el
Consell de Govern aprova el següent acord:

"Primer. Aprovar el projecte de llei de /1999, de creació del Servei
Balear d'Ocupació que s'adjunta.

Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament de les
Illes Balears, de conformitat amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del M. Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 26 de novembre del 1999.

El secretari del Consell de Govern.
El president.

B) 
PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ 

DEL SERVEI BALEAR D’OCUPACIÓ

Exposició de motius

Els articles 40 i 41 de la Constitució, enquadrats dins el
capítol III del títol I de la Constitució, relatiu als principis rectors de
la política social i econòmica de l’Estat social i democràtic de dret,
disposen que els poders públics realitzaran una política orientada a
la plena ocupació i preveuen la garantia de la formació, la
readaptació professional i la protecció en cas de desocupació.

Així mateix, el Conveni número 88 de l’Organització
Internacional del Treball ratificat per Espanya, obliga els estats
membres a oferir un servei d’ocupació que acompleixi les
condicions que ja havien estat establertes en el seu dia en la
Constitució, sense prejutjar-ne l’organització, que en tot cas vindrà
determinada per la configuració territorial i la distribució de
competències de cada estat membre.

El marc anteriorment exposat de protecció internacional
-en la qual regeix l’aplicació del principi de subsidiarietat-, i de
previsió constitucional, no eximeix sinó que impulsa l’activa
participació de la comunitat autònoma que, d’acord amb la
competència executiva en matèria de treball i la potestat de regular
l’organització, règim i funcionament de les seves institucions
d’autogovern, previstes en els articles 12.15 i 10.1 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, ha de participar mitjançant la
fixació d’unes directrius adequades a les condicions socials i
laborals pròpies de les Illes Balears.
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La situació actual de les Illes Balears, davant la futura
transferència de les competències actualment atribuïdes a l’Institut
Nacional d’Ocupació, aconsellen la creació d’un servei de gestió
de l’ocupació per a les Illes Balears, que amb caràcter
d’organisme públic, autònom, gratuït, d’accés universal,
participació tripartita i paritària dels agents socials i econòmics en
els seus òrgans gestors, definirà la planificació, gestió i
coordinació de les actuacions relatives al mercat de treball, amb
l’efectiva participació dels agents econòmics i socials en la seva
organització i funcionament.

El Servei Balear d’Ocupació tindrà com a comesa
principal ordenar de manera integrada la gestió de la política
d’ocupació amb la finalitat de planificar, gestionar i coordinar el
mercat de treball. Exercirà funcions concretes de foment de
l’ocupació, informació, orientació, intermediació i formació
professional, ocupacional i contínua, dins el marc de la política
econòmica general i constituirà un observatori laboral d’anàlisi i
prospecció del mercat de treball, que suposarà un instrument de
suport imprescindible per definir i programar adequadament les
polítiques de formació i ocupació de l’ens públic.

En relació a la gestió de l’ocupació es pretén la màxima
eficàcia en l’adequada col•locació dels treballadors, alhora que
possibilita als ocupadors la contractació dels treballadors apropiats
a les necessitats plantejades. Quant a la intermediació laboral es
pretén, mitjançant la necessària mobilitat professional, ajustar
l’oferta a la demanda d’ocupació en el territori de les illes, amb la
programació adequada de la formació professional vinculada a les
necessitats del mercat laboral.

Article 1

Es crea el Servei Balear d’Ocupació en l’àmbit de les
Illes Balears, com una entitat autònoma, de caràcter administratiu,
dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar,
adscrita a la conselleria competent en matèria de treball.

La finalitat de l’entitat creada és la planificació, gestió
i coordinació del mercat de treball, amb funcions concretes
d’informació, d’orientació i d’intermediació en el mercat laboral,
foment de l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupament
de la formació professional.

Article 2

Els òrgans de govern del Servei Balear d’Ocupació són
els següents:

- El consell general
- La comissió executiva
- La direcció

Altres òrgans que puguin establir-se en la normativa de
desplegament d’aquesta llei.

Article 3

La composició, funcions i règim de funcionament del
Servei Balear d’Ocupació i dels seus òrgans, serà la que es
determini reglamentàriament, mitjançant decret aprovat pel
Consell de Govern, a proposta del titular de la conselleria
competent en matèria de treball.

Article 4

La Direcció del Servei Balear d’Ocupació assumeix la
gestió i la direcció de l’entitat, amb subjecció als acords i directrius
emanats del consell general.

El nomenament i cessament en el càrrec es realitzarà
mitjançant decret del Consell de Govern, a proposta del titular de la
conselleria amb competències en matèria de treball, i tindrà la
consideració d’alt càrrec.

Article 5

El personal del Servei Balear d’Ocupació estarà integrat
pel personal de l’Administració de les Illes Balears que hi sigui
adscrit, així com pel personal de nou ingrés que s’incorpori d’acord
amb la normativa vigent.

Article 6

El sistema pressupostari del Servei Balear d’Ocupació
serà l’establert per la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i per les lleis de pressuposts de cada exercici.

El pressupost del Servei Balear d’Ocupació s’inclourà en
els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de manera diferenciada com a secció pressupostària.

Disposició addicional

La Conselleria d’Hisenda, Pressuposts, Energia i
Innovació Tecnològica realitzarà les modificacions pressupostàries
necessàries per habilitar els crèdits necessaris per a la posada en
funcionament del Servei Balear d’Ocupació i l’acompliment
d’aquesta llei.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries per al desplegament i aplicació
d’aquesta llei. 

Disposició final segona

Es faculta el Govern de les Illes Balears per adoptar les
mesures necessàries per a la dissolució del Consorci per al
Desenvolupament de la Formació Ocupacional.

Disposició final tercera

Aquesta llei començarà a vigir l’endemà de la seva
completa publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 de novembre de 1999.
El conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske Fiol.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4549/99, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 3005/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dissolució
de l'Agència del Desenvolupament Rural. (Mesa de 15 de desembre
del 1999).

 RGE núm. 4558/99, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organització de les competències en matèria d'ordenació del
territori i urbanisme a les Illes Balears. (Mesa de 15 de desembre
del 1999).

Palma, a 15 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 preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 3005/99, la
moció següent:

Atès el debat que recentment s'ha suscitat al Ple de la
Cambra i atesa la intervenció del conseller d'Agricultura, Comerç
i Indústria en el sentit de no mantenir en funcionament o de
dissoldre l'Agència del Desenvolupament Rural, que ha fet una
tasca importantíssima per apropar l'administració al ciutadà, també
per tramitar les ajudes més directament i per millorar sens dubte
la gestió dels fons europeus.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular, en
congruència amb la interpel•$lació formulada al Govern de les
Illes Balears sobre dissolució de l'Agència del Desenvolupament
Rural, i d'acord amb l'article 153 del Reglament del Parlament,
presenta la següent moció:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a mantenir oberta i en funcionament
l'Agència del Desenvolupament Rural."

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm. 3081/99, la
moció següent:

Atès el debat que recentment s'ha suscitat al Ple de la
Cambra i atesa la intervenció del Govern que no justifica de cap
manera la nova organització administrativa i la nova assignació de
funcions en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

Atès el deure de totes les institucions públiques de
defensar els principis generals que regulen la vida administrativa i
els drets dels ciutadans en relació a disposar d'una funció pública
eficaç, jerarquitzada, coordinada i que en general actuï d'acord amb
els principis constitucionals per a l'administració pública.

El Grup Parlamentari Popular, en congruència amb la
interpel•lació formulada al Govern de la comunitat autònoma sobre
competències en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, i
d'acord amb l'article 153 del Reglament del Parlament, presenta la
següent moció:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a modificar les estructures orgàniques de les
conselleries d'Obres Públiques, Habitatge i de Medi Ambient amb
la finalitat d'atribuir les seves competències relatives a ordenació del
territori i urbanisme a una única direcció general de la Conselleria
de Medi Ambient."

Palma, a 1 de desembre del 1999.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4545/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mestres
artesans de Menorca. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4546/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mestres
artesans de Mallorca. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4547/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mestres
artesans d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4641/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de formació i reciclatge establerts per al personal del
Museu d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4642/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de formació i reciclatge establerts per al personal del
Museu de Menorca. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4643/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programes de formació i reciclatge establerts per al personal del
Museu de Mallorca. (Mesa de 15 de desembre del 1999).
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 RGE núm. 4644/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites que va tenir el Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1997.
(Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4645/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites que va tenir el Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1996.
(Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4646/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites que va tenir el Museu de Mallorca durant el 1997. (Mesa de
15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4647/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites que va tenir el Museu de Mallorca durant el 1996. (Mesa de
15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4648/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites rebudes pel Museu de Menorca durant el 1998. (Mesa de 15
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4649/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites rebudes pel Museu de Mallorca durant el 1998. (Mesa de 15
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4650/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites rebudes pel Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1998.
(Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4651/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites rebudes pel Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant el
1998. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4652/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per venda d'entrades del Museu de Mallorca durant el
1997. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4653/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per venda d'entrades del Museu de Mallorca durant el
1996. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4654/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per venda d'entrades del Museu d'Eivissa i Formentera
durant el 1997. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4655/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos per venda d'entrades del Museu d'Eivissa i Formentera
durant el 1996 (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4656/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visites que va tenir el Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant
el 1997. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4657/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites
que va tenir el Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant el 1996.
(Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4658/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estructura orgànica del Museu de Mallorca. (Mesa de 15 de desembre
del 1999).

 RGE núm. 4659/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estructura orgànica del Museu de Menorca. (Mesa de 15 de desembre
del 1999).

 RGE núm. 4660/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estructura orgànica del Museu d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 15
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4661/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions temporals que ha organitzat el Museu de Mallorca des
del 1995. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4662/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions temporals que ha organitzat el Museu de Menorca des del
1995. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4663/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions temporals que ha organitzat el Museu d'Eivissa i
Formentera des del 1995. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4664/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions temporals promogudes i/o patrocinades per altres entitats
públiques i/o privades que ha acollit el Museu de Mallorca des del
1995. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4665/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions temporals promogudes i/o patrocinades per altres entitats
públiques i/o privades que ha acollit el Museu de Menorca des del
1995. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4666/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions temporals promogudes i/o patrocinades per altres entitats
públiques i/o privades que ha acollit el Museu d'Eivissa i Formentera
des del 1995. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4668/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per a les
associacions que treballen per la llibertat sexual. (Mesa de 15 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4669/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la
partida de subvenció del Consell de Joventut. (Mesa de 15 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4670/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions
jornades Associacionisme Juvenil. (Mesa de 15 de desembre del
1999).

 RGE núm. 4671/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació del
Consell de Joventut. (Mesa de 15 de desembre del 1999).

Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones compten actualment amb la carta de
"mestres artesans" a Menorca? Indicau-ne nom, cognom i
especialitat.

Palma, a 26 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones compten actualment amb la carta de
"mestres artesans" a Mallorca? Indicau-ne nom, cognom i
especialitat.

Palma, a 26 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones compten actualment amb la carta de
"mestres artesans" a Eivissa i Formentera? Indicau-ne nom,
cognom i especialitat.

Palma, a 26 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins programes de formació i reciclatge hi ha establerts
actualment per al personal del Museu d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 president del Govern la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

Quins programes de formació i reciclatge hi ha establerts
actualment per al personal del Museu de Menorca?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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 president del Govern la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

Quins programes de formació i reciclatge hi ha establerts
actualment per al personal del Museu de Mallorca?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Quantes visites va tenir el Museu d'Eivissa i Formentera
durant el 1997? Especificau-ne les visites escolars i els grups de
jubilats respecte de les altres.

Palma, a 30 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.

Quantes visites va tenir el Museu d'Eivissa i Formentera
durant el 1996? Especificau-ne les visites escolars i els grups de
jubilats respecte de les altres.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes visites va tenir el Museu de Mallorca durant el
1997? Especificau-ne les visites escolars i els grups de jubilats
respecte de les altres.

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

Quantes visites va tenir el Museu de Mallorca durant el
1996? Especificau-ne les visites escolars i els grups de jubilats
respecte de les altres.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De les visites rebudes pel Museu de Menorca durant el
1998, quantes ho foren per part de grups escolars i quantes per
part de grups de jubilats?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó 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.

De les visites rebudes pel Museu de Mallorca durant el
1998, quantes ho foren per part de grups escolars i quantes per
part de grups de jubilats?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De les visites rebudes pel Museu d'Eivissa i Formentera
durant el 1998, quantes ho foren per part de grups escolars i quantes
per part de grups de jubilats?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De les visites rebudes pel Museu del Puig dels Molins
d'Eivissa durant el 1998, quantes ho foren per part de grups escolars
i quantes per part de grups de jubilats?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos per venda d'entrades va obtenir el Museu
de Mallorca durant el 1997?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos per venda d'entrades va obtenir el Museu
de Mallorca durant el 1996?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos per venda d'entrades va obtenir el
Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1997?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos per venda d'entrades va obtenir el
Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1996?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes visites va tenir el Museu del Puig dels Molins
d'Eivissa durant el 1997? Especificau-ne les visites escolars i els
grups de jubilats respecte dels altres.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes visites va tenir el Museu del Puig dels Molins
d'Eivissa durant el 1996? Especificau-ne les visites escolars i els
grups de jubilats respecte dels altres.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'estructura orgànica del Museu de Mallorca?
Especificau-ne els departaments i/o les seccions en què estigui
organitzat i la qualificació tècnica del personal responsable de
cadascun.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'estructura orgànica del Museu de Menorca?
Especificau-ne els departaments i/o les seccions en què estigui
organitzat i la qualificació tècnica del personal responsable de
cadascun.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'estructura orgànica del Museu d'Eivissa i
Formentera? Especificau-ne els departaments i/o les seccions en què
estigui organitzat i la qualificació tècnica del personal responsable
de cadascun.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes exposicions temporals ha organitzat directament
el Museu de Mallorca des del 1995? Especificau-ne el títol i les
dates d'inauguració i clausura.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes exposicions temporals ha organitzat directament
el Museu de Menorca des del 1995? Especificau-ne el títol i les
dates d'inauguració i clausura.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes exposicions temporals ha organitzat directament
el Museu d'Eivissa i Formentera des del 1995? Especificau-ne el
títol i les dates d'inauguració i clausura.

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes exposicions temporals promogudes i/o
patrocinades per altres entitats públiques i/o privades ha acollit el
Museu de Mallorca des del 1995?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes exposicions temporals promogudes i/o
patrocinades per altres entitats públiques i/o privades ha acollit el
Museu de Menorca des del 1995?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes exposicions temporals promogudes i/o
patrocinades per altres entitats públiques i/o privades ha acollit el
Museu d'Eivissa i Formentera des del 1995?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa crear un decret especial d'ajudes per a les
associacions que treballen per la llibertat sexual?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per a quina programes específics s'ha augmentat la partida
de subvenció del Consell de Joventut?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conclusions s'han tret de les jornades realitzades
a l'Alberg Platja de Palma, sobre associacionisme juvenil?

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

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

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

Quines mesures prendrà la Direcció general de Joventut
per tal de potenciar el Consell de Joventut com a interlocutor
davant les administracions?

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

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4552/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de
l'acomiadament de set treballadors fixos amb contracte laboral.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4553/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consideracions del
Govern sobre la possibilitat de poder disposar, per part d'una sola
persona dels diners d'una empresa pública. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de desembre del
1999).

 RGE núm. 4554/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
opinió del president del Govern sobre la possibilitat d'adopció per
part de parelles homosexuals. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4555/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
opinió sobre la participació d'equips de bàsquet de les Illes Balears
en la lliga LEB. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4556/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a document secret
en el pacte signat pels grups que donen suport al Govern.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4557/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denominació
oficial del Govern. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 15 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4560/99, 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.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4672/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model
de fundació del banc de sang i teixits. (Mesa de 15 de desembre del
1999).

Palma, a 15 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 Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Amb quins criteris ha acomiadat Fires i Congressos set
treballadors fixos amb contracte laboral?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera normal el Govern que una sola persona, amb la
seva única firma pugui disposar dels diners d'una empresa pública
de la qual és el gerent i que té un pressupost de més de 500 milions
de pessetes?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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

Quina és l'opinió del president del Govern entorn de la
possibilitat d'adopció per part de parelles homosexuals en cas que
legalment fos possible regular-ho des d'una llei aprovada pel
Parlament de les Illes Balears?

Palma, a 29 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears la
participació del Bàsquet Inca i Menorca Bàsquet a la lliga LEB?

Palma, a 26 de novembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Són certes les informacions aparegudes a un mitjà de
comunicació que revelen l'existència d'un document secret en el
pacte signat per tots els grups que donen suport al Govern, que
obligarà a transferir 17.000 milions de pessetes als consells
insulars?

Palma, a 30 de novembre 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 president del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina és la denominació oficial del Govern que
presideix el Molt Hble. Sr. Francesc Antich?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 1 de desembre del 1999.
El diputat:
Santiago Ferrer i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum
amb el model de Fundació del Banc de Sang i Teixits?

Palma, a 30 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4673/99, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a privatització dels aeroports a les Illes Balears. (Mesa de 15 de
desembre del 1999).

Palma, a 15 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 163 i següents

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

La societat balear, amb aspiració màxima d'autogovern, ha
de tenir la capacitat de gestionar aquells elements que puguin
condicional el seu desenvolupament en els àmbits socials,
econòmics i territorials, per la qual cosa, representada pel Govern
de les Illes Balears, es troba en procés d'anar elevant el seu sostre
potencial que així ho garanteixi.

Les Illes Balears, donada precisament la seva condició
d'arxipèlag, són molt sensibles a tota circumstància que pugui
afectar la comunicació entre les diferents illes i entre aqueixes i
altres indrets.

La dependència d'una economia fonamentada bàsicament
en la indústria turística, dels subministraments de tot tipus i de les
activitats de la seva població (laborals, familiars, lúdiques, ...) amb
el transport aeri fa necessari assegurar al màxim el control dels
aeroports per part de les administracions públiques per tal de
garantir el caràcter de servei estratègic d'aquest tipus
d'instal•lacions.

La privatització, ja sigui d'un en un o de manera conjunta
i global, dels aeroports suposaria que quedàs fora de control públic
la seva gestió i sotmesa a voluntats que, no necessàriament,
vetllarien pels interessos generals.

D'altra banda, i donades les característiques específiques
d'ús dels aeroports de les Illes Balears, es fa necessari que, de
canviar-se el model de gestió d'aquests, entrin a formar part de la
seva propietat les administracions autonòmiques i les organitzacions
que així ho reclamessin.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt, presenta la
proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat Espanyol a no iniciar cap procés de canvi de gestió dels
aeroports de les Illes Balears sense, prèviament, haver arribat al
consens amb el Govern de les Illes Balears, tota vegada que és una
aspiració de la societat balear tenir el control de la gestió d'unes
instal•lacions estratègiques com les aeroportuàries per al correcte
desenvolupament de la seva viabilitat social i econòmica."

Palma, a 26 de novembre del 1999.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 4550/99, de quatre diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a sol•licitud de compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, per
tal d'explicar les mesures tècniques que emprarà la Conselleria de
Cultura per poder rebre amb claredat d'imatge i so les televisions,
tant públiques com privades, que es reben a la nostra comunitat
autònoma, especialment aquelles que emeten en llengua catalana.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
 RGE núm. 4551/99, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, davant la Comissió
d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'explicar quines actuacions pensa dur a terme
el Govern de les Illes Balears, en relació amb la decisió de Kraft de
deixar de comprar formatge tradicional als pagesos de Menorca i
substituir-lo per "cuajada" i formatge "cheddar".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a acord definitiu en relació a la composició de les

dues comissions no permanents aprovades en el marc del Debat sobre
l'orientació política general de govern (Comissió no permanent
d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb l'estat espanyol i
Comissió no permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la
comunitat autònoma del pressupost i de les polítiques de la Unió
Europea, amb la finalitat 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). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, un cop oïda la Junta de Portaveus,
acordà d'atribuir a les comissions no permanents aprovades en el
marc del debat sobre l'Oirentació política general del Govern,
esmentades anteriorment, la composició següent:

- 4 membres del Grup Parlamentari Popular.
- 2 membres del Grup Parlamentari Socialista.
- 1 membre del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
- 1 membre del grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.
- 1 membre del Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a acord de creació d'una ponència, en el si de la

Comissió de Drets Humans, per tal d'elaborar un estudi dels
maltractaments i la violència contra les dones a les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, conformement amb l'acord adoptat pel
Ple de la Cambra, en sessió de dia 30 de novembre d'enguany, acordà
de traslladar a la Comissió de Drets Humans la creació d'una
ponència per tal d'elaborar un estudi dels maltractaments i la
violència contra les dones a les Illes Balears, amb la mateixa
composició numèrica de les ponències de les comissions permanents,
amb el mateix criteri distributiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

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

permanent d'investigació sobre els sistemes de contractació que
segueix i ha seguit l'empresa pública Institut Balear de Promoció
del Turisme (Ibatur), RGE núm. 4522/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, d'acord amb l'article 51 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual se
sol•licita la creació d'una comissió no permanent d'investigació
sobre els sistemes de contractació que segueix i ha seguit l'empresa
pública Institut Balear de Promoció del Turisme (/Ibatur), i acordà
d'incloure aquest tema en l'ordre del dia d'una propera sessió
plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

D) 
Relativa a conformitat per part del Govern de les Illes

Balears amb la tramitació de la Proposició de llei RGE núm.
3631/99, presentada pel Consell Insular de Menorca, reguladora
del Camí de Cavalls de Menorca. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, es donà per assabentada de l'escrit
RGE núm. 4513/99, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual dóna la seva conformitat amb la tramitació de la
proposició de llei de referència, publicada al BOPIB 20, de 12 de
novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

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

3614/99. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4548/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual es comunica la retirada de la proposició no de llei de referència,
presentada per aquest grup, relativa a drets de la infància i publicada
en el BOPIB núm. 19, de 5 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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