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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE 
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 30 de
novembre del 1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 3080/99, relativa a creació d'una comissió no
permanent per tal d'elaborar un estudi dels maltractaments i la
violència contra les dones, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A) 

"El Parlament de les Illes Balears acorda la 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, així com l'elaboració de propostes de
resolució, assumint així l'acord del Ple del Parlament de les Illes
Balears de dia 12 de maig del 1998."

Seu del Parlament, 3 de desembre del 1999.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
El secretari:
Joan Buades i Beltrán.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament, en sessió del matí de dia 30 de
novembre del 1999, procedí a debatre el text de la Proposició no de
llei RGE núm. 3278/99, relativa a compliment de les recomanacions
donades des del Ministeri d'Assumptes Exteriors per evitar les
conseqüències del consum i el tràfic de drogues a l'estranger, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B) 

"“El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Ministeri d’Afers Exteriors a conveniar amb les administracions
públiques i entitats privades que organitzen viatges a l’estranger,
especialment de joves, per donar a conèixer les recomanacions
emeses pel propi Ministeri d’Afers Exteriors per evitar les
conseqüències del consum i el tràfic de drogues a l’estranger.

El Parlament de les Illes Balears insta a les administracions
públiques de les Illes Balears a tenir cura en la selecció dels
monitors responsables dels grups de joves i en general d’aquells
viatges que les administracions organitzen a l’estranger i a aquells
viatges que es subvencionen, formant aquests monitors en matèria
de drogues perquè ells mateixos siguin agents preventius del
consum de drogues i, a més, es promoguin les campanyes
d’informació sobre el consum i tràfic de drogues que siguin
necessàries.”

Seu del Parlament, 3 de desembre del 1999.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.
El secretari:
Joan Buades i Beltrán.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

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

de dia 30 de novembre del 1999, debaté la Interpel•lació RGE núm.
3005/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la dissolució de
l'Agència de Desenvolupament Rural.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Jaume Font
i Barceló.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Maria Antònia
Vadell i Ferrer  del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sra. Mercè
Amer i Riera  del G.P. Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Jaume
Font i Joan Mayol.

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

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 30 de novembre del 1999, debaté la Interpel•lació
RGE núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competències en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.

Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan Buades i
Beltran, del G.P. Mixt, Hble Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer  del
G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sr. Vicent Tur i Torres del G.P.
Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Cristóbal
Huguet i Josep Antoni Ferrer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de desembre de 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

matí de dia 30 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3781/99, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a carretera
Eivissa-Sant Antoni. (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 d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

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

matí de dia 30 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3834/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solució dels problemes de
capacitat i seguretat a la carretera Palma-Manacor. (BOPIB 23 de
26 de novembre del 1999).

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

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

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

matí de dia 30 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE núm.
3899/99, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació d'una xarxa de lloguer de
cases rústiques. (BOPIB 23 de 26 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 15 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 del matí

de dia 30 de novembre del 1999,  rebutjà l'esmena a la totalitat amb
text alternatiu del Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei RGE
núm 2857/99, de modificació de l'article 3 de la Llei 5/1984, de 24
d'octubre, de règim jurídic de l'administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, BOPIB núm. 14 de 8 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 15 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

l'horabaixa de dia 30 de novembre del 1999,  rebutjà l'esmena a la
totalitat amb text alternatiu  del Grup Parlamentari Popular al
Projecte de llei RGE núm 3021/99, pel qual es deroga l'article 20 de
la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, relatiu a l'àrea del Cap Pinar, BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre del 1999.

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 decaïment de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 3913/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 30 de novembre del 1999, va decaure la pregunta de
referència, presentada per 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
(BOPIB núm. 23, de 26 de novembre d'enguany), atesa l'absència
del seu autor.

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 retirada de la Pregunta amb sol•licitud de

resposta oral davant Ple RGE núm. 3796/99.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 30 de novembre del 1999, va quedar retirada,
mitjançant escrit 4468/99, la pregunta de referència, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a alteració de l'ordre del dia de les sessions

plenàries de dia 30 de novembre del 1999.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 30 de novembre del 1999, el Sr. President proposà a la
Cambra l'alteració de l'ordre del dia, en el sentit de debatre la
Proposició no de llei RGE núm. 3278/99, inclosa a l'ordre del dia
de la sessió de l'horabaixa; passat a l'ordre del dia de la sessió de
l'horabaixa la declaració institucional amb motiu del desè
aniversari de la Convenció dels drets del nin i de la política sobre
la infància RGE núm. 3909/99; i incorporar a l'ordre del dia una
declaració institucional sobre el trencament de la treva de
l'organització terrorista ETA. Tots els grups parlamentaris estaren
d'acord amb la modificació proposada.

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 declaració institucional, signada per tots els

grups parlamentaris de la Cambra, relativa a rebuig del trencament
de la treva de la banda terrorista ETA.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 30 de novembre del 1999, fou aprovada amb l'assentiment
de tots els diputats de la Cambra, la declaració institucional de
referència, que es transcriu a continuació.

“El Parlament de les Illes Balears vol manifestar,
explícitament, el seu rebuig a l’anunci que ha fet la banda terrorista
ETA de donar per acabada la treva. Una treva que ha durat 438 dies
i que havia obert l’esperança d’aconseguir una via definitiva per
aconseguir la pau.

Aquest Parlament, dipositari popular i de la voluntat democràtica
dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, es vol pronunciar
contra un fet que qualifica de greu atemptat a l’Estat de Dret.

El Parlament de les Illes Balears considera que ara és l’hora de
mostrar fermament la unió de totes les forces democràtiques, contra
la coacció i el xantatge que suposa al Govern espanyol i,
especialment, als ciutadans del País Basc el retorn de l’amenaça
terrorista.

És, per tant, moment d’unir esforços a favor de la democràcia i de
la llibertat. Els bascos han triat, recentment, les seves institucions
d’autogovern i han deixat clara quina era la seva voluntat.

La fi de la treva no només atempta contra la ciutadania basca sinó
contra tots els demòcrates de l’Estat espanyol, contra totes les
persones que defensen la llibertat i la justícia. Per tant, ara és el
moment de no baixar la guàrdia, i res no ens ha de fer canviar
l’opinió que l’única solució possible ha d’arribar per la via del
diàleg i de la negociació.

És per tot això, que aquest Parlament vol expressar el sentiment de
consternació que li ha provocat la nova amenaça terrorista i confia
que encara quedi alguna espurna d’esperança per reprendre el procés
de pau que mai no hauria d’haver-se vist interromput, només volem
demanar a ETA que escolti el clam de la societat i que no ens
condemni a la barbàrie quotidiana que significa conviure amb la
violència.”

A la seu del Parlament, 3 de desembre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

E) 
Relativa a acord de creació d'una comissió no permanent

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

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 30 de novembre del 1999, fou aprovada per
unanimitat, l'acord de creació de la comissió no permanent
d'investigació de referència, que es transcriu a continuació.

“El Parlament de les Illes Balears acorda la constitució
d’una comissió no permanent d’investigació que estudiï les
possibles irregularitats en l’empadronament de ciutadans no
residents a les Illes Balears abans de les passades eleccions
autonòmiques i locals del 13 de juny.”

A la seu del Parlament, 3 de desembre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

F) 
Relativa a declaració institucional, consensuada per tots

els grups parlamentaris de la Cambra, amb motiu del desè
aniversari de la Convenció dels drets del nin i de la política sobre
la infància (RGE núm. 3909/99).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 30 de novembre del 1999, fou aprovada amb
l'assentiment de tots els diputats de la Cambra, la declaració
institucional de referència, que es transcriu a continuació.

“El Parlament de les Illes Balears, coincidint amb la
celebració del desè aniversari de la Convenció sobre els Drets del
Nin, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el
20 de novembre del 1989, no vol desaprofitar aquesta oportunitat,
en aquesta data tan significativa per a la infància, per tal de, una
vegada més, deixar palesa la nostra preocupació per la protecció
dels nins com a principi rector de la nostra política i perquè aquest
principi tengui aplicació efectiva i la nostra actuació, com a poders
públics, garanteixi als nins la protecció prevista en els acords
internacionals i en les nostres lleis internes que protegeixen els
seus drets.

Per això, el Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Promoure en les nostres actuacions públiques l'exercici i el
desenvolupament dels drets dels nins prevists en la legislació
referida a ells.

2.- Potenciar les institucions que constitueixin un complement
eficaç i especialitzat per a l'impuls i el reconeixement dels drets
dels nins.

3.- Procurar els mecanismes de control adequats per assegurar el
compliment pel que fa als drets dels nins i a la constant millora
dels serveis dirigits a la seva atenció dins la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

4.- Fomentar la planificació integral de les matèries que afectin els
drets de la infància en la nostra comunitat autònoma.

5.- Fomentar la col•laboració i la cooperació entre les entitats
públiques que prestin els seus serveis als nins per a una plena
protecció integral, així com per a l'avaluació del compliment dels
seus drets.

6.- Realització de campanyes de difusió i sensibilització dirigides
a l'opinió pública en general o a col•lectius concrets amb la
finalitat de donar a conèixer la problemàtica i les necessitats de la
infància i, en particular, de determinats sectors de la població
infantil.

7.- Promoure polítiques sectorials que promoguin el benestar de la
infància i, especialment, la infància en situació de risc o dificultat
social.

8.- Proclamar i fomentar els drets i les llibertats de tots els nins
sense cap distinció per motius de raça, color, sexe, idioma, religió,
origen nacional o social, posició econòmica o de qualsevol altra
condició del nin.

9.- Reafirmar, segons recullen diferents tractats i declaracions
relatius als drets de la infància, la necessitat de proporcionar als
nins cura i assistència especials, sobre la base de la seva
vulnerabilitat, i subratllar, de manera especial, la responsabilitat
primordial dels pares i tutors pel que fa a la protecció i a
l'assistència de tot ordre.

10.- Promoure i assegurar, com a actuació pública, la protecció
social, econòmica i jurídica de la família i, dins aquesta, amb
caràcter singular, la dels menors, i especialment la de la infància en
risc social.

11.- Impulsar la participació activa dels nins fomentant les
associacions infantils i juvenils per a la participació plenament en la
vida social, cultural, artística i recreativa del seu entorn.”

A la seu del Parlament, 3 de desembre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de desembre del 1999, s'aprovaren les
Resolucions relatives al Pla de Pesca per a les Illes Balears.

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

A) 
"El Parlament de les Illes Balears considera que les

previsions i el contingut del Pla de Pesca suposa una garantia per a
la conservació dels recursos pesquers del mar balear, i per tant, de
les possibilitats professionals dels pescadors, tant de les nostres illes
com d'altres flotes que hi tenen drets històrics.

En conseqüència, urgeix al Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, a l'aprovació i aplicació immediata de l'esmentat Pla
de Pesca de les Balears, garantint així uns criteris comuns i
coordinats amb els pesquers del nostre litoral amb independència de
la seva adscripció administrativa."

A la seu del Parlament, 9 de desembre del 1999.
El secretari:
Joan Marí i Serra.
El president:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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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 23 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3276/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la renovació de contractes laborals. (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'Interior.

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) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3277/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència que anul•la el pacte d'estabilitat dels
interins (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'Interior.

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

C) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3403/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la opinió del conseller d'Interior sobre la
plataforma d'interins. (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'Interior.

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) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3404/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la opinió del conseller d'Interior sobre les
manifestacions del conseller de Treball. (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'Interior.

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) 
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals  del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de novembre del
1999, debaté la Pregunta RGE núm. 3405/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la opinió del conseller d'Interior sobre les
manifestacions del director general de Personal. (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'Interior.

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

F) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3105/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la transferència als consells
insulars de les competències de Joventut. (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 de Treball i Benestar
Social.

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

G) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3406/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
posada en marxa d'un recurs jurídic social per a les persones
declarades incapacitades. (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 de Treball i
Benestar Social.

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

H) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3846/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
complement per a les pensions no contributives i assistencials com
a "aguinaldo". (BOPIB núm. 23 de 26 de novembre de 1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

I) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3847/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equipament de la residència de Felanitx. (BOPIB núm. 23 de 26 de
novembre de 1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

J) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3848/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'oficina de
maltractats per la Justícia. (BOPIB núm. 23 de 26 de novembre de
1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

K) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3849/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les accions
respecte del centre de dia de Joan Crespí. (BOPIB núm. 23 de 26 de
novembre de 1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

L) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la Pregunta
RGE núm. 3850/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la previsió de la
despesa de personal del futur institut de la dona. (BOPIB núm. 23 de
26 de novembre de 1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

M) 
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 10 de desembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3851/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dret
a la informació dels malalts mentals. (BOPIB núm. 23 de 26 de
novembre de 1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

N) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3109/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
finalitat a la qual es destinarà l'impost turístic (BOPIB núm. 15 de
15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

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

O) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3110/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª
González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació del fons proposat pel conseller de Turisme. (BOPIB núm.
15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant
del Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient.

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

P) 
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 1999, debaté la
Pregunta RGE núm. 3120/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'opinió del sector
turístic sobre l'ecotaxa. (BOPIB núm. 15 de 15 d'octubre de 1999).

Fou contestada en la mateixa sessió per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.

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

Q) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre del 1999, debaté
la Pregunta RGE núm. 3270/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions temporals itinerants durant l'any 2000. (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'Educació, Cultura
i Esports.

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

R) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre del 1999, debaté
de manera agrupada les Preguntes RGE núm. 3398/99, 3399/99 i
3400/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a centres culturals de titularitat
de l'Estat i gestionats actualment pel Govern que no podran ser
transferits als consells insulars, a centres culturals de titularitat de
l'Estat i gestionats actualment pel Govern que es podran transferir als
consells insulars i a centres culturals de titularitat estatal gestionats
pel Govern de les Illes Balears, respectivament. (BOPIB núm. 16 de
22 d'octubre de 1999).

Foren contestades en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Esports.

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

S) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3401/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament de la construcció de noves escoles a Menorca. (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'Educació, Cultura
i Esports.

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

T) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3402/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per impulsar la descentralització de les gestions d'educació
a favor dels consells insulars. (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'Educació, Cultura
i Esports.

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

U) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3626/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
programa informàtic per a la xarxa global de biblioteques de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre de 1999).

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

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

V) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 de novembre del 1999, debaté
la Pregunta RGE núm. 3628/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
capacitat normativa en matèria de cultura i promoció sòciocultural
als consells insulars. (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre de 1999).

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

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

X) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE
núm. 3290/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a turisme de golf com a factor de
desestacionalització turística. (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 de Turisme.

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

Y) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de novembre del 1999, debaté de manera
agrupada les Preguntes RGE núm. 3291/99 i 3292/99, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a camp de polo de Campos (captació turisme major poder
adquisitiu) i a camp de polo de Campos (desestacionalització
indústria turística, respectivament. (BOPIB núm. 17 de 28 d'octubre
de 1999).

Foren contestades en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Z) 
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de novembre del 1999, debaté la Pregunta RGE
núm. 3293/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa turisme nàutic com a factor de
desestacionalització turística. (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 de Turisme.

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

AA) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre del 1999, debaté
la Pregunta RGE núm. 3097/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni
amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per patrocinar algun
club esportiu d'Eivissa o de Formentera. (BOPIB núm. 15 de 15
d'octubre de 1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

AB) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre del 1999, debaté
de manera agrupada les Preguntes RGE núm. 3098/99, 3099/99 i
3100/99, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a actuacions de l'Escola Balear de
l'Esport, a creació de noves escoles superior de l'Escola Balear de
l'Esport amb seu a Menorca o a les Pitiüses i a delegació a Menorca
i a les Pitiüses de l'Escola Balear de l'Esport. (BOPIB núm. 15 de
15 d'octubre de 1999).

Foren contestades en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

AC) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre del 1999, debaté
la Pregunta RGE núm. 3627/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis per a la celebració de grans esdeveniments esportius a
Menorca. (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre de 1999).

Fou contestada en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

AD) 
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre del 1999, debaté
de manera agrupada les Preguntes RGE núm. 3661/99, 3662/99 i
3663/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a conveni quadriennal amb el
Bàsquet Inca, a conveni quadriennal amb el Menorca Bàsquet i a
ajudes del Govern de les Illes Balears als equips de bàsquet lliga
LEB, respectivament. (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre de 1999).

Foren contestades en 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 15 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació
A) 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre l'incendi d'Artà
(RGE núm. 3670/99).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 1999, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient que va
informar sobre el tema de referència.

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) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre la política
del Govern de les Illes Balears en relació amb el sector lleter (RGE
núm. 3613).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 1999, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria que va informar sobre el tema de referència.

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) 

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi
Ambient, per tal d'informar sobre l'anunciat "nou Pla de Residus
Sòlids Urbans" que pensa aprovar el Govern de les Illes Balears,
ateses les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació
els dies 5 i 6 d'octubre del 1999 (RGE núm. 3079/99).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 17 de novembre del 1999, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient
que va informar sobre el tema de referència.

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) 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Eduació i
Cultura, per tal d'explicar la situació de les extensions del
Conservatori de les Illes Balears a Menorca i a Eivissa (RGE núm.
3536/99).

A la Comissió d'Eduació, Cultura i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de novembre del 1999,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Eduació i
Cultura que va informar sobre el tema de referència.

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

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a debat de la comunicació relativa a les

memòries de gestió corresponents a l'any 1997, de les competències
assumides pels consells insulars (RGE núm,. 2161/99).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de desembre del
1999, tengué lloc el debat sobre la comunicació de referència.

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 debat del Pla de Pesca de les Illes Balears (RGE

núm. 3669/99).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de desembre del 1999, tengué lloc el debat
sobre el pla de referència.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4692/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la comunicació relativa a les memòries de gestió de les
competències assumides pels consells insulars, corresponents a l'any
1997. (Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de
14 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4693/99, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la comunicació relativa a les memòries de gestió de les
competències assumides pels consells insulars, corresponents a l'any
1997. (Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de
14 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4767/99, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a la comunicació relativa a les memòries
de gestió de les competències assumides pels consells insulars,
corresponents a l'any 1997. (Mesa de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de 14 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4768/99, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la comunicació relativa a les memòries de
gestió de les competències assumides pels consells insulars,
corresponents a l'any 1997. (Mesa de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de 14 de desembre del 1999).

Palma, a 14 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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A) 
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb el que

preveuen els articles 170 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta les següents propostes de resolució,
derivades del debat de les comunicacions del Govern de les Illes
Balears sobre:

1. Gestió de competències exercides pels consells
insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat de l'any 1997 complint el que disposa
la legislació vigent".

2. Gestió de competències exercides pels consells insulars en
matèria de règim local de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria de règim
local de l'any 1997 complint el que disposa la legislació vigent".

3. Gestió de competències exercides pels consells insulars en
matèria d'informació turística de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'informació turística de l'any 1997 complint el que disposa la
legislació vigent".

4. Gestió de competències exercides pels consells insulars en
matèria de serveis socials i assistència social de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria de
serveis socials i assistència social de l'any 1997 complint el que
disposa la legislació vigent".

5. Gestió de competències exercides pels consells insulars en
matèria d'ITV de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria d'ITV de
l'any 1997 complint el que disposa la legislació vigent".

6. Gestió de competències exercides pels consells insulars en
matèria de cultura i patrimoni històric de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria de
cultura i patrimoni històric de l'any 1997 complint el que disposa
la legislació vigent".

7. Gestió de competències exercides pels consells insulars en
matèria d'ordenació turística de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'ordenació turística de l'any 1997 complint el que disposa la
legislació vigent".

8. Gestió de competències exercides pels consells insulars en
matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics de l'any 1997:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
consells insulars han exercit les competències en matèria
d'activitats classificades i parcs aquàtics de l'any 1997 complint el
que disposa la legislació vigent".

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El portaveu:
José María González i Ortea.

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

preveuen els articles 170 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, presenta les següents propostes de resolució,
derivades del debat de les memòries dels consells insulars sobre les
competències transferides el 1997.

1. El Parlament de les Illes Balears acorda la reforma del
Reglament en el sentit que inclogui i reguli un debat anual sobre
l'estructura de la nostra comunitat autònoma i en especial el paper
dels consells insulars amb la participació dels seus màxims
representants.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins el projecte de reforma de la Llei de consells
insulars la modificació de l'article 24 en el sentit que el debat anual
sobre competències transferides esdevingui un debat unitari sobre
consells insulars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la revisió dels costs efectius i a l'establiment, per llei, d'un
sistema de finançament definitiu.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a evitar el manteniment de la duplicitat competencial sobre
matèries transferides als consells insulars.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar les lleis de transferències que imposen la tutela
sobre l'autonomia a través de la participació del Govern en òrgans
executius insulars.

Palma, a 10 de desembre del 1999.
El portaveu:
Andreu Crespí i Plaza.

C) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista,

d'acord amb el que preveuen els articles 170 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta les següents
propostes de resolució, derivades de la comunicació del Govern
relativa a memòries de gestió de competències assumides pels
consells insulars corresponents a l'exercici del 1997.

1. El Parlament de les Illes Balears constata el dèficit de
les dotacions econòmiques de les competències assumides pels
consells insulars, que limiten el seu exercici, i expressa la seva
satisfacció per la millora del finançament d'aquestes en el Projecte
de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2000.

2. El Parlament de les Illes Balears considera necessària l'aprovació
d'una llei de finançament definitiu de les competències dels consells
insulars que asseguri d'adequada dotació econòmica per a l'exercici
d'aquestes competències.

3. El Parlament de les Illes Balears creu necessària l'eliminació de
la tutela del Govern de les Illes Balears sobre l'exercici de les
competències assumides pels consells insulars i que el debat polític
sobre aquest s'ha de produir davant el Ple de cada consell.

4. El Parlament de les Illes Balears considera necessari que, via
modificació del Reglament del Parlament de les Illes Balears, de la
Llei de consells insulars o altra via, se superi l'actual model de debat
sobre les memòries de les competències i que s'estudiï la possibilitat
de realitzar un debat anual sobre les polítiques de les institucions
autonòmiques, amb la presència dels presidents o de les presidentes
dels consells insulars i del Govern balear.

Palma, a 10 de desembre del 1999.
El portaveu:
Miquel Ramon i Juan.
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D) 
El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, d'acord

amb el que preveuen els articles 170 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta les següents propostes de
resolució, derivades de la comunicació del Govern relativa a
memòries de gestió de competències assumides pels consells
insulars corresponents a l'exercici del 1997.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que totes les
competències transferides als consells insulars, en conjunt no
suposen el 2% del pressupost total de la Comunitat Autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la dotació
econòmica per les competències transferides als consells insulars
és insuficient.

3. Així mateix, es constata que les transferències de béns
immobles és totalment insuficient.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a presentar un
projecte de finançament definitiu dels consells insulars.

5. El Parlament de les Illes Balears constata que existeix una
duplicitat competencial a algunes matèries transferides als consells
insulars.

6. Aquesta duplicitat competencial en alguns casos provoca
descoordinació entre les diferents institucions que gestionen
competències compartides.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El portaveu:
Joan Bosco Gomila i Barber.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4639/99, dels Grups Parlamentaris  Popular,
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista
i Mixt, relativa al Pla de Pesca de les Illes Balears.  (Mesa de la
Comissió d'Economia de 9 de desembre del 1999).

Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A) 
Els Grups Parlamentaris Popular, Socialista,. PSM-

Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, d'acord
amb el que preveu l'article 171 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenten la següent proposta de resolució, com a
conseqüència del debat del Pla de Pesca.

El Parlament de les Illes Balears considera que les
previsions i el contingut del Pla de Pesca suposa una garantia per
a la conservació dels recursos pesquers del mar balear, i, per tant,
de les possibilitats professionals dels pescadors, tant de les nostres
illes com d'altres flotes que hi tenen drets històrics.

En conseqüència, urgeix al Ministeri d'Agricultura, Pesca
i Alimentació, a l'aprovació i aplicació immediata de l'esmentat
Pla de Pesca de les Balears, garantint així uns criteris comuns i
coordinats amb els pesquers del nostre litoral amb independència
de la seva adscripció administrativa.

Palma, a 2 de novembre del 1999.
Els portaveus:
GP Popular.
GP Socialista.
GP PSM-Entesa Nacionalista.
GP d'Esquerra Unida i Ecologista.
GP Mixt.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4818/99, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 3280/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació a la desestacionalització turística. (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

Palma, a 22 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. 3280/99, la moció
següent:

Atès el debat que recentment s'ha suscitat al Ple de la
Cambra sobre la política del Govern de les Illes Balears en relació
a la desestacionalització turística, el Grup Parlamentari Popular, en
congruència amb la interpel•lació formulada al Govern, i d'acord
amb l'article 153 del Reglament del Parlament, presenta la següent
moció:

"1.- El Parlament de les Illes Balears valora positivament
el Pla de desestacionalització turística aprovat la passada legislatura
i, conseqüentment, insta el Govern a vetllar pel compliment de les
conclusions recollides a l'esmentat Pla.

2.- El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper
fonamental que en la lluita contra l'estacionalitat turística ha de tenir
la tasca pública de posar a l'abast de les zones turístiques aquelles
infraestructures aptes per captar un turisme de temporada mitja i
baixa. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a la creació de
nous plans d'inversió a les zones turístiques destinats a l'esmentada
finalitat.

3.- El Parlament de les Illes Balears lamenta l'escassa
sensibilitat pressupostària del nou Govern en relació a la política de
promoció turística, manifestada en el fet que, per primera vegada en
molts d'anys, es congelin les partides pressupostàries destinades a la
promoció turística."4818

Palma, a 14 de desembre del 1999.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4712/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'emergència d'atenció a immigrants. (Mesa de 22 de desembre del
1999).

 RGE núm. 4715/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de béns mobles catalogats al Museu de Mallorca. (Mesa de
22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4716/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de béns mobles catalogats al Museu de Menorca. (Mesa de
22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4717/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de béns mobles catalogats al Museu d'Eivissa-Formentera.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4718/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de béns mobles registrats al llibre del Museu d'Eivissa-
Formentera. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4719/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de béns mobles registrats al llibre del Museu de Mallorca.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4720/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nombre de béns mobles registrats al llibre del Museu de Menorca.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4721/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectes arqueològics i/o paleontològics dipositats al Museu de
Mallorca. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4722/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
museus gestionats pel Govern de les Illes Balears que compten amb
registre de béns informatitzat. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4723/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
museus gestionats pel Govern de les Illes Balears que compten amb
catàleg informàtic per al registre i control de les seves col•leccions.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4724/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
museus gestionats pel Govern de les Illes Balears que compten amb
guia de les seves instal•lacions i col•leccions. (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4725/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tipus

d'assegurança que cobreix l'edifici, les col•leccions i les persones del
Museu d'Eivissa-Formentera. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4726/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tipus
d'assegurança que cobreix l'edifici, les col•leccions i les persones del
Museu de Menorca. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4727/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tipus
d'assegurança que cobreix l'edifici, les col•leccions i les persones del
Museu de Mallorca. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4728/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs
d'investigació o difusió publicats pel Museu d'Eivissa-Formentera des
del 1995. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4729/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs
d'investigació o difusió publicats pel Museu de Menorca des del 1995.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4730/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs
d'investigació o difusió publicats pel Museu de Mallorca des del 1995.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4731/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a museus
de titularitat pública. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4732/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a museus
de titularitat privada. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4733/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitats culturals acollides en el si del Museu de Mallorca. (Mesa de
22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4734/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitats organitzades al Museu de Mallorca. (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4735/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitats organitzades al Museu d'Eivissa-Formentera. (Mesa de 22
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4736/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitats culturals pròpies del Museu de Mallorca que han rebut
patrocini. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4737/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives culturals pròpies del Museu de Menorca que han rebut
patrocini. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4738/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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iniciatives culturals pròpies del Museu d'Eivissa-Formentera que
han rebut patrocini. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4739/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistemes de seguretat electrònica (Museu de Mallorca). (Mesa de 22
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4740/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistemes de seguretat electrònica (Museu de Menorca). (Mesa de 22
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4741/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistemes de seguretat electrònica Museu d'Eivissa-Formentera).
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4742/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manual de procediment d'emergència (Museu de Mallorca). (Mesa
de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4743/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manual de procediment d'emergència (Museu de Menorca). (Mesa
de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4744/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manual de procediment d'emergència (Museu d'Eivissa-
Formentera). (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4745/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes d'investigació (Museu de Mallorca). (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4746/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes d'investigació (Museu de Menorca). (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4747/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes d'investigació (Museu d'Eivissa-Formentera). (Mesa de 22
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4748/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes d'investigació (Museu de Mallorca, fora de l'àmbit de les
seves pròpies col•leccions). (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4749/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes d'investigació (Museu de Menorca, fora de l'àmbit de les
seves pròpies col•leccions). (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4750/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projectes d'investigació (Museu d'Eivissa-Formentera, fora de
l'àmbit de les seves pròpies col•leccions). (Mesa de 22 de desembre
del 1999).

 RGE núm. 4779/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'aproximacions successius. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4780/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal•lacions
esportives que s'0adequaran a les necessitats de l'alta tecnificació.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4781/99, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla director
d'equipaments esportius. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4782/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a junta
interinsular del Patrimoni Històric de les Illes Balears. (Mesa de 22
de desembre del 1999).

 RGE núm. 4783/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adaptació dels estatuts dels clubs esportius al Decret 147/1997. (Mesa
de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4784/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deficiències escola Sant Climent (Menorca). (Mesa de 22 de desembre
del 1999).

Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

En què consisteix el Pla d'emergència d'atenció
d'immigrants a aquelles poblacions que pateixen aquest problema?
Quin pressupost té aquest pla?

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

Quin nombre de béns mobles té catalogats al Museu de
Mallorca?

Palma, a 9 de desembre 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.

Quin nombre de béns mobles té catalogats el Museu de
Menorca?

Palma, a 9 de desembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin nombre de béns mobles té catalogats el Museu
d'Eivissa-Formentera?

Palma, a 9 de desembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin nombre de béns mobles té registrat el llibre
d'inventari del Museu d'Eivissa-Formentera?

Palma, a 9 de desembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin nombre de béns mobles té registrat el llibre
d'inventari del Museu de Mallorca?

Palma, a 9 de desembre 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.

Quin nombre de béns mobles té registrat el llibre
d'inventari del Museu de Menorca?

Palma, a 9 de desembre 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.

Atès que les respostes del Govern de les Illes Balears a les
preguntes RGS 2959/99, 2960/99 i 2961/99 no són completes, ja que
falten les referents al Museu de Mallorca, reiteram la pregunta
següent:

Quants d'objectes arqueològics i/o paleontològics han estat
dipositats per persones físiques o jurídiques, per altres
administracions públiques o per inspeccions policials al Museu de
Mallorca? Especificant-ne el dipositari en cada cas.

Palma, a 9 de desembre 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.

Quins museus gestionats pel Govern de les Illes Balears
compten amb registre de béns informatitzat? Especificar-ne el
programa informàtic usat a cadascun.

Palma, a 9 de desembre 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.

Quins museus gestionats pel Govern de les Illes Balears
compten amb catàleg informàtic per al registre i control de les
seves col•leccions? Especificar-ne el programa informàtic usat a
cadascun.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins museus gestionats pel Govern de les Illes Balears
compten amb guia de visita de les seves instal•lacions i
col•leccions? Especificar-ne el primer any de publicació de
cadascuna i el preu de venda al públic.

Palma, a 9 de desembre 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.

Quin tipus d'assegurança cobreix l'edifici, les
col•leccions i les persones del Museu d'Eivissa-Formentera?

Palma, a 9 de desembre 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.

Quin tipus d'assegurança cobreix l'edifici, les col•leccions
i les persones del Museu de Menorca?

Palma, a 9 de desembre 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.

Quin tipus d'assegurança cobreix l'edifici, les col•leccions
i les persones del Museu de Mallorca?

Palma, a 9 de desembre 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 treballs d'investigació o difusió ha publicat el
Museu d'Eivissa-Formentera en col•leccions pròpies o revistes
especialitzades externes al centre, des del 1995? Especificar-ne
quines, l'investigador o la investigadora responsables i l'any de
publicació.

Palma, a 9 de desembre 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 treballs d'investigació o difusió ha publicat el
Museu de Menorca en col•leccions pròpies o revistes especialitzades
externes al centre, des del 1995? Especificar-ne quines,
l'investigador o la investigadora responsables i l'any de publicació.

Palma, a 9 de desembre 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 treballs d'investigació o difusió ha publicat el
Museu de Mallorca en col•leccions pròpies o revistes
especialitzades externes al centre, des del 1995? Especificar-ne
quines, l'investigador o la investigadora responsables i l'any de
publicació.

Palma, a 9 de desembre 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 museus de titularitat pública, situats a l'àmbit de
les Illes Balears, disposen d'estatuts o de documents de
constitució?

Palma, a 9 de desembre 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.

Quins museus de titularitat privada, situats a l'àmbit de
les Illes Balears, disposen d'estatuts o de documents de
constitució?

Palma, a 9 de desembre 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.

Quines activitats culturals organitzades per col•lectius,
associacions o institucions externes o alienes al centre ha acollit el
Museu de Mallorca en el si de les seves instal•lacions des del
1995? Especificar-ne l'activitat i l'entitat organitzadora.

Palma, a 9 de desembre 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.

Quines activitats culturals organitzades per col•lectius,
associacions o institucions externes o alienes al centre ha acollit el
Museu de Menorca en el si de les seves instal•lacions des del 1995?
Especificar-ne l'activitat i l'entitat organitzadora.

Palma, a 9 de desembre 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.

Quines activitats culturals organitzades per col•lectius,
associacions o institucions externes o alienes al centre ha acollit el
Museu d'Eivissa-Formentera en el si de les seves instal•lacions des
del 1995? Especificar-ne l'activitat i l'entitat organitzadora.

Palma, a 9 de desembre 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.

Quines iniciatives culturals pròpies del Museu de Mallorca
han rebut patrocini o ajudes econòmiques d'altres administracions
públiques, institucions o empreses privades des del 1995?
Especificar-ne la iniciativa receptora de l'ajuda, l'entitat
patrocinadora i la quantia rebuda.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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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.

Quines iniciatives culturals pròpies del Museu de
Menorca han rebut patrocini o ajudes econòmiques d'altres
administracions públiques, institucions o empreses privades des
del 1995? Especificar-ne la iniciativa receptora de l'ajuda, l'entitat
patrocinadora i la quantia rebuda.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Quines iniciatives culturals pròpies del Museu d'Eivissa-
Formentera han rebut patrocini o ajudes econòmiques d'altres
administracions públiques, institucions o empreses privades des
del 1995? Especificar-ne la iniciativa receptora de l'ajuda, l'entitat
patrocinadora i la quantia rebuda.**

Palma, a 9 de desembre 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.

Amb quins sistemes de seguretat electrònica compten les
instal•lacions tan mobles com immobles del Museu de Mallorca?
Especificar-los amb el major detall possible.

Palma, a 9 de desembre 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.

Amb quins sistemes de seguretat electrònica compten les
instal•lacions tan mobles com immobles del Museu de Menorca?
Especificar-los amb el major detall possible.

Palma, a 9 de desembre 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.

Amb quins sistemes de seguretat electrònica compten les
instal•lacions tan mobles com immobles del Museu d'Eivissa-
Formentera? Especificar-los amb el major detall possible.

Palma, a 9 de desembre 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.

Amb quin manual de procediment d'emergència compta el
Museu de Mallorca?

Palma, a 9 de desembre 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.

Amb quin manual de procediment d'emergència compta el
Museu de Menorca?

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Amb quin manual de procediment d'emergència compta el
Museu d'Eivissa-Formentera?

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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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.

Quins projectes d'investigació ha emprès el Museu de
Mallorca en l'àmbit de les seves pròpies col•leccions des del 1995?
Especificar-ne el projecte i l'investigador o investigadora.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.

Quins projectes d'investigació ha emprès el Museu de
Menorca en l'àmbit de les seves pròpies col•leccions des del 1995?
Especificar-ne el projecte i l'investigador o investigadora.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI) 
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 projectes d'investigació ha emprès el Museu
d'Eivissa-Formentera en l'àmbit de les seves pròpies col•leccions
des del 1995? Especificar-ne el projecte i l'investigador o
investigadora.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ) 
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 projectes d'investigació ha emprès el Museu de
Mallorca fora de l'àmbit de les seves pròpies col•leccions des del
1995? Especificar-ne el projecte i l'investigador o investigadora.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK) 
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 projectes d'investigació ha emprès el Museu de
Menorca fora de l'àmbit de les seves pròpies col•leccions des del
1995? Especificar-ne el projecte i l'investigador o investigadora.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL) 
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 projectes d'investigació ha emprès el Museu
d'Eivissa-Formentera fora de l'àmbit de les seves pròpies
col•leccions des del 1995? Especificar-ne el projecte i l'investigador
o investigadora.

Palma, a 9 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM) 
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 quin termini es pensa presenta al Parlament el Pla
d'aproximacions successius?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN) 
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 instal•lacions esportives s'adequaran a les
necessitats de la pràctica esportiva d'alta tecnificació? Quin criteri
de selecció se seguirà?

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.

AO) 
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.

Amb quin termini es pensa presentar al Parlament de les
Illes Balears el Pla director d'equipaments esportius? Qui serà
l'encarregat de realitzar-lo?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP) 
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 constituït la Junta Interinsular del
Patrimoni Històric de les Illes Balears?

Palma, a 13 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de clubs esportius no han adaptat els seus estatuts
segons l'establert en virtut de la disposició transitòria del Decret
147/19976, de 21 de novembre? Especificar-ne el nom del club i
la distribució per illes.

Palma, a 13 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
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 són les deficiències, mancances i necessitats que
té actualment l'escola de Sant Climent (Menorca)?

Palma, a 13 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4700/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada de la subscripció de distints mitjans de comunicació escrits
als diferents pavellons de l'Hospital Psiquiàtric. (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4701/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a correcció
d'errors al document del Pacte per a un govern d'esquerres. (Mesa de
22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4702/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització del
treball que realitzava el Govern respecte del preu de carburants.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4703/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió dels
carrils bici. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4704/99, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª González
i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió dels
carrils bici a la C-711. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4705/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de la Sra.
Isabel Fluxà a Fires i Congressos. (Mesa de 22 de desembre del
1999).

 RGE núm. 4706/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a feina que realitzava
la Sra. Isabel Fluxà. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4707/99, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris del contracte
de Fires i Congressos amb diferents persones. (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

 RGE núm. 4708/99, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rectificació del
Decret 237/1999, de 5 de novembre, de creació del fòrum de la
immigració de les Illes Balears. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4709/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova política del Govern
respecte de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 22 de desembre del
1999).

 RGE núm. 4710/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació
interdepartamental de Dret Civil. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4711/99, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programació
definitiva per part d'Iberia dels vols interinsulars. (Mesa de 22 de
desembre del 1999).

Palma, a 22 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 a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quins són els motius que han assistit a l'Hble. Sra.
Consellera de Sanitat i Consum a retirar la subscripció de distints
mitjans de comunicació escrits als diferents pavellons de l'Hospital
Psiquiàtric?

Palma, a 10 de desembre 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, 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 a un govern d'esquerres, amb
l'objecte de rectificar el gravíssim error conceptual que conté
l'apartat 4.1 (Educació): "Construcció d'un model educatiu de les
Illes Balears (...) que faci possible de l'educació un servei públic
..."?

Palma, a 25 de novembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha finalitzat el Govern el treball que realitzava referent
a les diferències de preus dels carburants a les Illes Balears
respecte de la península?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Se suprimiran tots els carrils bici senyalitzats a les
voreres de les carreteres?

Palma, a 2 de desembre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines raons han aconsellat la Conselleria d'Obres
Públiques a suprimir els carrils de bicicletes, senyalitzats a la
carretera C-711?

Palma, a 2 de desembre del 1999.
El diputat:
José Mª González i Ortea.

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.

Quin era el contracte de la Sra. Isabel Fluxà a Fires i
Congressos?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina feina realitzava la Sra. Isabel Fluxà a Fires i
Congressos?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Amb quins criteris ha contractat Fires i Congressos les
persones següents: Sra. Joana Maria March, Sr. Albert Roca, Sr.
Francesc Crespí i Sra. Isabel Fluxà?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern rectificar el Decret 237/1999, de 54 de
novembre, pel qual es crea el Fòrum de la Immigració de les Illes
Balears, a la composició del qual, en representació de
l'administració autonòmica, hi figura el director general
d'Educació (art. 3 punt 2 f), càrrec inexistent?

Palma, a 25 de novembre del 1999.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 oral davant Ple.

Quina serà la nova política del Govern respecte de
l'Institut d'Estudis Baleàrics a partir de l'any 2000?

Palma, a 24 de novembre del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà, segons el Govern, la composició, la funció
i el pressupost per a la creació interdepartamental de Dret Civil?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Ens pot informar, el conseller d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears, de la
programació definitiva per part d'Iberia dels vols interinsulars?

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

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4713/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visita
del Sr. Mascaró i l'Hble. Sra. Consellera sense cartera al Sr. Bisbe,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4714/99, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada de la subvenció a l'Associació Ciutadans Europeus, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 22 de desembre del 1999).

 RGE núm. 4785/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació de l'alberg juvenil a Menorca, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de desembre
del 1999).

 RGE núm. 4786/99, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inclusió
de l'escola Sant Climent (Menorca) dins les obres prioritàries
d'inversió per a l'any 2000, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

Palma, a 22 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

En qualitat de què acompanyava el Sr. Mascaró a l'Hble.
Sra. Consellera sense cartera a la visita que varen fer al Sr. Bisbe?

Palma, a 29 de novembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els motius i criteris que han dut al
Govern de les Illes Balears a retirar la subvenció anual que el
Govern abonava a l'associació Ciutadans Europeus pel
manteniment del programa d'informació i atenció als estrangers
residents a Balears mitjançant dues oficines, una a Palma i l'altra
a Maó?

Palma, a 29 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, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per
consensuar amb els ajuntaments i el Consell Insular de Menorca
la ubicació d'un alberg juvenil a aquesta illa?

Palma, a 13 de desembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Creu el Govern de les Illes Balears que el mal estat de
l'escola de Sant Climent (Menorca) mereix la seva inclusió entre
les obres prioritàries d'inversió per a l'any 2000?

Palma, a 13 de desembre del 1999.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4817/99, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'una comissió mixta per tal d'avaluar la situació
de l'illa de Formentera en relació a la construcció d'un hospital de
dia. (Mesa de 22 de desembre del 1999).

Palma, a 22 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
Popular presenta la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

L'illa de Formentera que pateix limitacions geogràfiques
i econòmiques pròpies de la seva doble insularitat compta en
l'actualitat amb un centre de salut inaugurat l'any 1994, depenent de
l'Insalud. Des de 1997 es dispensa per l'evacuació de malalts i ferits
un servei de transport aerosanitari urgent, realitzat per un helicòpter
a càrrec del Serbasa i l'Insalud que trasllada els pacients a Eivissa
per ser atesos allà.

Atès el desequilibri poblacional que l'illa pateix entre els
mesos d'estiu i els d'hivern (la població pot arribar a multiplicar-se
per quatre a l'època estival) la majoria de demandes sanitàries
urgents es dispensen els mesos d'estiu, així com la majoria de
trasllats urgents.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta l'Insalud a la
creació d'una comissió mixta (Ajuntament, Govern central i
autonòmic) per estudiar i avaluar la situació sanitària de l'illa de
Formentera, per tal de determinar les necessitats reals de l'illa en
relació a la creació d'un hospital de dia."

Palma, a 14 de desembre del 1999.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a ampliació del termini per a la presentació

d'esmenes al 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'habitatge. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4858/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement
amb l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes (parcials i de
globalitat) al projecte de llei de referència (BOPIB núm. 25, de 17
de desembre del 1999), fins al proper dia 28 de gener del 2000, a les
14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 al Projecte de llei RGE núm. 4583/99, de creació del
Servei Balear d'Ocupació. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 22 de desembre del 1999, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4859/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement
amb l'establert per l'article 93 del Reglament de la Cambra, acordà
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes (parcials i de
globalitat) al projecte de llei de referència (BOPIB núm. 25, de 17
de desembre del 1999), fins al proper dia 28 de gener del 2000, a les
14 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a diputats que han de formar part de la Comissió

no permanent d'estudi dels efectes regionals i insulars a la
comunitat autònoma del pressupost i de les polítiques de la Unió
Europea (RGE núm. 4776/99 i 4793/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 22 de desembre del 1999, es donà per assabentada dels escrits
de referència, presentats pels grups parlamentaris Popular i
Socialista, respectivament, mitjançant els quals comuniquen els
diputats del seu grup que han e formar part de la comissió no
permanent al•ludida.

Pel Grup Parlamentari Popular: Hble. Sr. Jaume Font i
Barceló, Hble. Sr. Joan Ramonell i Amengual, Hble. Sr. Cristòfol
Huguet i Sintes i Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.

Pel Grup Parlamentari Socialista: Hble. Sra. Mercè Amer
i Riera i Hble. Sr. Joan Marí i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a diputats que han de formar part de la Comissió

no permanent d'estudi del balanç fiscal de les Illes Balears amb
l'Estat espanyol (RGE núm. 4777/99 i 4794/99).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre del 1999, es donà per assabentada dels escrits de
referència, presentats pels grups parlamentaris Popular i Socialista,
respectivament, mitjançant els quals comuniquen els diputats del seu
grup que han e formar part de la comissió no permanent al•ludida.

Pel Grup Parlamentari Popular: Hble. Sra Margarita
Cabrer i González, Hble. Sra. Maria Salom i Coll, Hble. Sr. Manuel
Jaén i Palacios i Hble. Sra. Maria Neus Marí i Marí.

Pel Grup Parlamentari Socialista: Hble. Sra. Mercè Amer
i Riera i Hble. Sr. Joan Marí i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a escrit RGE núm. 4774/99, de comunicació de la

voluntat de constituir un intergrup parlamentari amb el nom de "Pau
al Sàhara".

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de desembre del 1999, es donà per assabentada de l'escrit de
referència, presentat per 34 diputats dels grups parlamentaris
Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt, mitjançant el qual comuniquen la seva voluntat de
constituir-se en intergrup parlamentari amb el nom "Pau al Sàhara".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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