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AF) A la Pregunta RGE núm. 4503/99, presentada per l'Hble Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a procés de selecció que realitzarà
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3088/99, de l'Hble. Sra.
Diputada
María Cerezo, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recursos de salut mental alternatius a la
institucionalització.(BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense
cartera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3102/99, de l'Hble. Sra.
Diputada
Maria Rosa Estaràs, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la transferència del Pla Oci 60 als
Consells Insulars..(BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense
cartera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2.000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2.000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3089/99, de l'Hble. Sra.
Diputada
Maria Rosa Estaràs, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al tancament del centre de discapacitats
"CIPRES"..(BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense
cartera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2.000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3103/99, de l'Hble. Sra.
Diputada
Maria Rosa Estaràs, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la transferència de les competències de
prevenció i la promoció a l'àmbit sòcio-sanitari..(BOPIB 15
de 15 d'octubre del 1999).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense
cartera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de gener del 2.000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre del 1999,
debaté la Pregunta RGE núm. 3101/99, de l'Hble. Sra.
Diputada MariaRosa Estaràs , del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la transferència del Pla Oci 60 als
Consells Insulars..(BOPIB 15 de 15 d'octubre del 1999).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera sense
cartera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 122/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'elaboració per la Universitat de les Illes Balears dels tests
del Borsí d'auxiliars. (Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 123/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
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l'elaboració per la Universitat de les Illes Balears de tots els
tests per a tots els cossos i escales dels diferents borsins.
(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 124/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
que va donar la Conselleria d'Interior a la UIB per a
l'elaboració dels tests d'auxiliars administratius. (Mesa de 26
de gener del 2000).
RGE núm. 125/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
que la Conselleria d'Interior va donar a la UIB per a
l'elaboració dels tests per a auxiliars administratius. (Mesa
de 26 de gener del 2000).

subvenció federacions esportives. (Mesa de 26 de gener del
2000).
RGE núm. 170/00, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitats
previstes per l'Escola de Vela Cala Nova pels esportistes de
Menorca i de les Pitiüses. (Mesa de 26 de gener del 2000).
Palma, a 26 de gener del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

RGE núm. 126/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
notificació als opositors per part de la Conselleria d'Interior
de la nova data per al borsí d'interins. (Mesa de 26 de gener
del 2000).
RGE núm. 161/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a característiques
del fons creat a la disposició addicional novena de la Llei de
Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 2000. (Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 162/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén, del
Grup Parlamentari
Popular, relativa a máster de salut
laboral. (Mesa de 26 de gener del 2000).

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 solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de l'elaboració per la Universitat de les
Illes Balears dels tests per al borsí d'auxiliars?
Palma, a 17 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 163/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén, del
Grup Parlamentari
Popular, relativa a constitució de la
Mesa Sectorial del personal funcionari de la UIB. (Mesa de
26 de gener del 2000).

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 solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 164/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén, del
Grup Parlamentari
Popular, relativa a constitució de la
Mesa Sectorial de serveis generals. (Mesa de 26 de gener del
2000).

Quin ha estat el cost de l'elaboració per la Universitat de les
Illes Balears de tots els cossos i escales dels distints borsins?
Palma, a 17 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

RGE núm. 165/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Consell Balear de
Salut laboral. (Mesa de 26 de gener del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 166/00, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitats
dutes a terme per l'EBE. (Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 167/00, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions
específiques centre documentació de l'Escola Balear de
l'Esport. (Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 168/00, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotacions
econòmiques de les escoles superiors esportives de l'EBE.
(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 169/00, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris es varen donar per part de la Conselleria
d'Interior a la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració
dels tests d'auxiliars administratius?
Palma, a 17 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.
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D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
On consten per escrit els criteris que la Conselleria d'Interior
va donar a la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració
dels tests per a auxiliars administratius?
Palma, a 17 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.
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El Pacte per l'ocupació, signat el 24 d'octubre del 1996 entre
el Govern, d'una part; i d'altra, els sindicats i la patronal,
contemplava diverses actuacions en matèria de salut laboral.
El Govern ha vengut desenvolupant actuacions importants
en aquesta matèria. Una d'elles, a destacar, ha estat el màster de
salut laboral, realitzat en colAlaboració amb la Universitat de les
Illes Balears.
Pensa el Govern contribuir a la realització de noves
convocatòries per a l'obtenció del màster de salut laboral, així
com per a l'obtenció del títol d'expert en salut laboral? En cas
afirmatiu, en quines dates?
Palma, a 10 de gener del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 solAlicitud de resposta escrita.
Pensa la Conselleria d'Interior notificar personalment als
opositors la realització de la nova data per al borsí d'auxiliars
administratius?
Palma, a 17 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Atès que la Llei de Pressuposts Generals del Govern de les
Illes Balears per al 2000 crea a la disposició addicional novena
un fons interinsular d'inversions i millora de serveis, es demana:
l'esmentat fons és de lliure disposició pels Consells Insulars o
bé són finalistes?
Palma, a 19 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Salom i Coll.

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 solAlicitud de resposta escrita.
La Llei 9/1987 (modificada per les lleis 7/1990, de 19 de juliol
i 18/1994, de 30 de juny) d'òrgans de representació,
determinació de les condicions de treball i participació del
personal al servei de les administracions públiques, determina,
a l'article 31, la obligatorietat de constituir meses sectorials de
negociació. Entre els sectors específics que relaciona l'esmentat
precepte, s'esmenta la relativa al "... personal funcionari de les
universitats".
Per tot això es demana: quan pensa el Govern constituir la
Mesa sectorial del personal funcionari de la Universitat de les
Illes Balears, a fi de donar compliment a l'article 31 de la Llei
9/1987?
Palma, a 10 de gener del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 solAlicitud de resposta escrita.

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 solAlicitud de resposta escrita.

La Llei 9/1987 (modificada per les lleis 7/1990, de 19 de juliol
i 18/1994, de 30 de juny) regula els òrgans de representació i
participació del personal que presta els seus serveis a les
administracions públiques, així com els procediments de
determinació de les condicions de treball i participació.
L'esmentada norma, en el seu article 31, preveu la
obligatorietat de constituir meses sectorials per a la negociació
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colAlectiva. Entre els sectors específics que relaciona l'esmentat
precepte, s'esmenta la relativa al "...personal de l'Administració
Central..."

Descripció de les funcions específiques i les activitats a
desenvolupar pel centre de documentació de l'Escola Balear de
l'Esport.

Per tot això demanam: Pensa el Govern constituir la Mesa
sectorial de serveis generals, òrgan equivalent a l'esmentada al
paràgraf anterior?
Palma, a 10 de gener del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 21 de gener del 2000.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

J)

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

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 solAlicitud de resposta escrita.

Quines són les dotacions econòmiques que tenen
adjudicades les diferents escoles superiors esportives de
l'Escola Balear de l'Esport, respectivament, per a l'any 2000?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Pacte per l'ocupació, signat el 24 d'octubre del 1996 entre
el Govern, d'una part; i d'altra, els sindicats i la patronal,
contemplava actuacions en matèria de salut laboral.
Per Decret 67/97, de 5 de juny, es crea el Consell Balear de
Salut Laboral.
Quines reunions ha mantingut l'esmentat òrgan, a partir del
mes d'agost del 1999?, quins acords ha adoptat? Adjuntar les
actes corresponents.
Palma, a 10 de gener del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 21 de gener del 2000.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris empra la Direcció General d'Esports per
subvencionar les Federacions Esportives de les Illes Balears?
Palma, a 21 de gener del 2000.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Relació d'activitats dutes a terme a les Pitiüses i a Menorca
durant l'any 1999 per l'Escola Balear de l'Esport.
Palma, a 21 de gener del 2000.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

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 solAlicitud de resposta escrita.
Quines activitats té previstes l'Escola de Vela Cala Nova per
als esportistes de Menorca i de les Pitiüses, durant l'any 2000?
Palma, a 21 de gener del 2000.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Manacor, a contestar davant la Comissió d'Ordenació del
Territori.(Mesa de 26 de gener del 2000).

Ordre de Publicació

RGE núm. 157/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions al
projecte de desviament del torrent de Manacor, a contestar
davant la Comissió d'Ordenació del Territori.(Mesa de 26 de
gener del 2000).

RGE núm. 179/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a remissió
d'una carta de disculpa als opositors del borsí del cos
d'auxiliars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
(Mesa de 26 de gener del 2000).
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Conseller d'Interior enviar una carta de disculpa a
tots els opositors del borsí del cos d'auxiliars de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 18 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 152/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transport públic a la
comarca de Llevant, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori.(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 153/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a trànsit a la carretera
Palma-Artà, a contestar davant la Comissió d'Ordenació del
Territori.(Mesa de 26 de gener del 2000).

RGE núm. 159/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, 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 26 de gener del 2000).
RGE núm. 160/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs, 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 26 de gener del 2000).
RGE núm. 174/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
base zero, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 175/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problemes
amb l'efecte 2000, a contestar davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 176/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
econòmic de les cartes emeses pel Conseller d'Interior, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 177/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concepte
del Conseller d'Interior respecte de la cultura general, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 17800, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a renovació
dels contractes laborals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.(Mesa de 26 de gener del 2000).
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 154/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicacions
d'habitatges de l'IBAVI, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori.(Mesa de 26 de gener del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 155/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a obres públiques al
terme de Manacor, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació del Territori.(Mesa de 26 de gener del 2000).
RGE núm. 156/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor, del
G rup Parlamentari Popular, relativa a traçat del torrent de

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques del Govern
de les Illes Balears, la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.
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Quines actuacions en matèria de transport públic es tenen
previstes a la comarca de Llevant?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera de M edi Ambient del
Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines solucions donarà el Govern a les deficiències que té
l'actual traçat del torrent de Manacor?

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques del Govern
de les Illes Balears, la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.
Quina solució es donarà a la congestió de trànsit de la
carretera Palma-Artà?

Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Consellera de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears, la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines modificacions es faran al projecte de desviament del
torrent de Manacor?

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Obres Públiques del Govern
de les Illes Balears, la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.
Quin paper tendran els ajuntaments en les adjudicacions
d'habitatges de l'IBAVI?

Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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 solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió d'Ordenació del Territori.

Quins han estat els motius i criteris que han dut al Govern
de les Illes Balears a retirar la subvenció anual que aquest
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 14 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Quines actuacions en matèria d'obres públiques es faran de
manera prioritària al terme municipal de Manacor?
Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

Palma, a 14 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el conseller d'Interior que la cultura general consisteix
en cinema i esports?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
S'han iniciat ja els tràmits per a l'elaboració del pressupost
base zero?

Palma, a 19 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Palma, a 19 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

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 solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per què sols s'han renovat els contractes laborals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per dos mesos?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears, la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Quina opinió li mereix al conseller d'Hisenda
pràcticament no s'hagin produït problemes am l'efecte 2000?

Palma, a 19 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

que
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 19 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

Ordre de Publicació
RGE núm. 150/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a exposició d'obres d'art del fons artístic del Govern
de les Illes Balears, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comis sió d'Educació, Cultura i Esports. (Mesa de 26 de gener
del 2000).

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 solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quin ha estat el cost econòmic de les cartes enviades per la
Conselleria d'Interior a tots els opositors del borsí desitjant-los
sort i un Bon Nadal?
Palma, a 19 de gener del 2000.
La diputada:
Margarita I. Cabrer González.

Palma, a 26 de gener del 2000.
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 la Comissió d'Educació, Cultura
i Esports.
Exposició de Motius
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El Govern de les Illes Balears, des de la seva constitució, ha
anat formant una extensa colAlecció d'obres d'art, fruit de
diferents polítiques d'adquisició i captació d'obres tant
d'artistes o autors residents a les Illes, com de foranis.
El que podríem denominar fons d'art de les Illes balears,
constitueix avui en dia un catàleg prou important de les
tendències artístiques a la nostra comunitat autònoma, amb
obres d'una gran qualitat artística o històrica. Aquesta
colAlecció, integrada per pintures, gravats, escultura, fotografia
i d'altres, resta dipositada a diferents despatxos, dependències
i edificis del Govern.
També hi ha nombroses obres d'interès històric dipositades
a dependències no museístiques titularitat del Govern de les
Illes Balears, adquirides directament o fruit de subhastes o
d'altres procediments que també constitueixen una interessant
mostra de la història i la cultura d'aquestes illes.

El Govern de les Illes Balears posarà en marxa el parc mòbil
d'automòbils tot d'una que tingui definides les característiques
i la descripció del servei.
Palma, 15 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3621/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a la Llei de Consell
Consultiu (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre del 1999).
És molt difícil conèixer la data exacta. Un cop hagi respost
el Consell Consultiu, si s'escau, el Consell de Govern la remetrà
al Parlament.

No tenim coneixement que aquest patrimoni artístic i històric
s'hagi exposat mai al públic de forma complerta i en un mateix
espai, i, per tant, només pot ser gaudida de forma par c i a l i
restringida pels ciutadans i ciutadanes que, per una o altra raó,
visiten aquestes dependències per fer algun tràmit o alguna
visita institucional o, com a norma, pels funcionaris o polítics
que ocupen les diferents dependències.

Palma, 26 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll

Ordre de Publicació
C)

És per això que el Grup Popular presenta, al Parlament de les
Illes Balears, la proposició no de llei següent:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i publicar el catàleg del patrimoni històric
i artístic ubicat a les dependències no museístiques del Govern
de les Illes Balears.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en el catàleg de protecció de béns
mobles corresponent, aquelles obres que es considerin de
major importància històrica o artística.

A la Pregunta RGE núm. 3622/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a modificació de la Llei
de comunitats balears a l'exterior (BOPIB núm. 19 de 5 de
novembre del 1999).
La modificació de la llei està en procés d'estudi. Es
modificarà si, finalment, es troba adient i necessari. El canvi
seria motivat, bàsicament, pel propi descontent que existeix
entre les comunitats. És a dir, per la diferència d'objectius i de
tractament que ha existit entre les comunitats d'àmbit peninsular
i les d'Amèrica per part del Govern de les Illes Balears.
Palma, 29 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, que itineri per a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
Palma, a 22 de desembre del 1999.
El diputat:
J. Simó Gornés i Hachero.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3623/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a disseny del Pla de
patrimoni per reduir els lloguers (BOPIB núm. 19 de 5 de
novembre del 1999).
El Pla s'està dissenyant i, efectivament, es donarà compte al
Parlament.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3620/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a posada en marxa del
Parc mòbil del Govern (BOPIB núm. 19 de 5 de novembre del
1999).

Palma, 15 de novembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcías i Coll
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Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3624/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a òrgan o comissió que
coordinarà l'elaboració del Pla de joventut (BOPIB núm. 19
de 5 de novembre del 1999).
L'òrgan serà una comissió de tècnics amb la participació del
Consell de la Joventut, que elaborarà el Pla en coordinació amb
la Comissió Interdepartamental de Joventut i dirigit pel Director
General de Joventut.
Palma, 1 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol
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En el cas d'Eivissa-Formentera, encara és més difícil fer
previsions d'estrenes per endavant perquè el nombre reduït de
pantalles que hi ha ho complica més.
Pel que fa a Eivissa, cal constatar l'estrena de la pelAlícula de
dibuixos animats Rudolph, el ren del nas vermell (Filmax), i el
cicle infantil i juvenil en sessions matinals escolars (de dia 26
de novembre a 9 de desembre), als Multicines d'Eivissa, que
oferta Rudolph, La vida és bella (Lauren Films), The Faculty
(Lauren Films) i El Jaguar (Lauren Films).
D'altra banda, hi ha previst estrenar-hi (data provisional: de
gener) La música del cor (Lauren Films) i, sense confirmar la
data, Agnes Browne (Lauren Films).
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 3625/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a solució que pensa
donar l'Hble. Sra. Consellera Fernanda Caro per salvar una
de les façanes de l'inmoble situat al carrer Joan Crespí i que
l'Ibas va adquirir per fer un centre de dia i una unitat d'acció.
(BOPIB núm. 19 de 5 de novembre del 1999).
La primera mesura ha estat declarar de Bé d'Interès Cultural
dit immoble, i modificar el projecte d'enderrocament per
determinar les mesures de seguretat i salubritat per a protegir la
zona declarada de Bé d'Interès Cultural.

H)
A la Pregunta RGE núm. 3655/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a criteris i prioritats
d'inversió en noves infraestructures educatives. (BOPIB núm.
20 de 12 de novembre del 1999).
El criteri bàsic per a noves construccions serà atendre les
necessitats d'escolarització i l'existència o no de centres
escolars amb places suficients a la zona. Quant a les inversions
en centres ja existents, el criteri bàsic serà l'estat de conservació
dels edificis.

En segon lloc, la redacció del projecte per a la construcció
del centre de dia i el servei per a persones amb grans
discapacitats físiques haurà de respectar la zona declarada de
Bé d'Interès Cultural.

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

Ordre de Publicació
Palma, 1 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

I)
A la Pregunta RGE núm. 3656/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a estrenes de pelAlícules
doblades al català a les Illes Balears. (BOPIB núm. 20 de 12 de
novembre del 1999).

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3654/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a estrenes de les
pelAlícules doblades al català a les Illes Balears (BOPIB núm.
19 de 5 de novembre del 1999).

L'acord amb la Generalitat de Catalunya sobre cinema en
català estableix que, a partir d'ara i per als nous doblatges de
pelAlícules al català, es procurarà poder disposar d'una còpia,
com a mínim, per difondre a les Illes Balears.

L'acord amb la Generalitat de Catalunya sobre cinema en
català estableix que, a partir d'ara i per als nous doblatges de
pelAlícules al català, es procurarà poder disposar d'una còpia,
com a mínim, per difondre a les Illes Balears.

Resulta impossible especificar amb antelació els títols i les
dates d'exhibició perquè les estrenes es produeixen subjectes
a circumstàncies molt complexes en què intervenen
productores, distribuïdores, exhibidors, etc., que poden fer
canviar en pocs dies d'antelació les dates d'estrena.

Resulta impossible especificar amb antelació els títols i les
dates d'exhibició perquè les estrenes es produeixen subjectes
a circumstàncies molt complexes en què intervenen
productores, distribuïdores, exhibidors, etc., que poden fer
canviar en pocs dies d'antelació les dates d'estrena,

En el cas de Menorca, encara és més difícil fer previsions
d'estrenes per endavant ja que el nombre reduït de pantalles
uqe hi ha ho complica més. Potser la millor solució és, enlloc
d'intentar fer estrenes en català, programar-ne regularment
cicles.
A Menorca es fa l'estrena, dia 15 de desembre, de la
pelAlícula de dibuixos animats Rudolph (Filmax) i es fan
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gestions per estrenar-hi Agnes Browne (Lauren Films) i La
música del cor (Lauren Films).

Final: Handbol
Categoria: Infantil masculí i femení.

D'altra banda, de dia 15 a dia 23 de desembre s'hi ha
programat un cicle infantil i juvenil en sessions matinals i a les
15.15. Les pelAlícules són Rudolph, La vida és bella i El
Jaguar.

Final: Futbol Sala
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení.
Final: Tir amb Arc
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení.

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

Ordre de Publicació
J)

Final: Natació
Categoria: * Edats masculí i femení.
*Esportistes nascuts l'any 1986 (14 anys) en categoria
masculina i a l'any 1988 (12 anys) en categoria femenina.

A la Pregunta RGE núm. 3657/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a estrenes de pelAlícules
doblades al català a les Illes Balears. (BOPIB núm. 20 de 12 de
novembre).
L'acord amb la Generalitat de Catalunya sobre cinema en
català estableix que, a partir d'ara i per als nous doblatges de
pelAlícules al català, es procurarà poder disposar d'una còpia,
com a mínim, per difondre a les Illes balears.
Així i tot, ja s'ha pogut estrenar Agnes Browne (Lauren
Films) es va estrenar a Palma dia 29 d'octubre, Rudolph, el ren
del nas vermell (Filmax), dia 30 d'octubre, i Tarzan (Buena
Vista), 26 de novembre en horari comercial. Aquesta darrera
p elAlícula s'ofereix també en sessions matinals per a escoles des
del mateix dia.
Resulta impossible especificar amb antelació els títols i les
dates d'exhibició perquè les estrenes es produeixen subjectes
a circumstàncies molt complexes en què intervenen
productores, distribuïdores, exhibidors, etc., que poden fer
canviar en pocs dies d'antelació les dates d'estrena.

Palma, 24 de novembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3659/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó i Gornés, relativa a finals balears de
l'esport per a l'edat escolar a Menorca. (BOPIB núm. 20 de 12
de novembre del 1999).
Atès el que es va acordar a la reunió de la Comissió Mixta
del programa l'Esport per a l'Edat Escolar, integrada pels
consellers d'esports i pels tècnics esportius de cada Consell
Insular, i que va tenir lloc el passat dia 6 d'octubre, les finals
balears 2.000 que s'organitzaran a l'Illa de Menorca són les
següents:
Final: Escacs.
Categoria: Totes masculí i femení.

Hi ha previstes les estrenes de La música del cor (Lauren
Films), dia 17 de desembre, i, pròximament però sense
confirmació de data, Segrestant la senyoreta Tingle (Lauren
Films) i Els fills del bufador de vidre (Drac Màgic).

Final: Tennis.
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení.
Final: Gimnàstica Rítmica.
Categoria: Totes.

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

Final: Tir de Fona.
Categoria: Totes masculí i femení.

Ordre de Publicació

Palma, 24 de novembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

K)
A la Pregunta RGE núm. 3658/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a finals balears de
l'esport per a l'edat escolar a Eivissa-Formentera. (BOPIB
núm. 20 de 12 de novembre del 1999).

Ordre de Publicació
M)

Atès el que es va acordar a la reunió de la Comissió Mixta
del programa l'Esport per a l'Edat Escolar, integrada pels
consellers d'esports i pels tècnics esportius de cada Consell
Insular, i que va tenir lloc el passat dia 6 d'octubre, les finals
balears 2.000 que s'organitzaran a les Illes d'Eivissa i Formentera
són les següents:
Final: Bàsquet
Categoria: Infantil masculí i femení.

A la Pregunta RGE núm. 3660/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó i Gornés, relativa a finals balears de
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca. (BOPIB núm. 20 de 12
de novembre del 1999).

Atès el que es va acordar a la reunió de la Comissió Mixta
del programa l'Esport per a l'Edat Escolar, integrada pels
consellers d'esports i pels tècnics esportius de cada Consell
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Insular, i que va tenir lloc el passat dia 6 d'octubre, les finals
balears 2.000 que s'organitzaran a l'Illa de Mallorca són les
següents:
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Ordre de Publicació

O)

Final: Cross
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení.

A la Pregunta RGE núm. 3795/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada María Salom, relativa a càrrec de la Sra.
Maria Rosselló i Martorell. (BOPIB núm. 21 de 19 de novembre
del 1999).

Final: Futbol
Categoria: Cadet.

La Sra. María Rosselló i Martorell, ocupa el càrrec de Cap de
Gabinet Tècnic del President.

Final: Handbol
Categoria: Cadet masculí i femení.

Palma, 26 de novembre del 1999.
El Secretari General Tècnic:
Fernando Pozuelo Mayordomo.

Final: Voleibol
Categoria: Cadet masculí i femení.
Ordre de Publicació
Final: Judo
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení.
Final: Bàsquet
Categoria: Cadet masculí i femení.
Final: Bàdminton
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení.
Final: Atletisme
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení per cfentres i
individual.
Final: Fútbol
Categoria: Infantil.
Final: Voleibol
Categoria: Infantil masculí i femení.
Final: Tennis Taula
Categoria: Infantil i Cadet masculí i femení.
Final: Gimnàstica Artística
Categoria: Totes masculí i femení.
Palma, 24 de novembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol

P)
A la Pregunta RGE núm. 3835/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a Pla de la immigració.
(BOPIB núm. 23 de 26 de novembre del 1999).
Al final de l'anterior legislatura, el Govern del Partit Popular,
va deixar elaborat un document -proposta de Pla d'Atenció a la
Immigració Internacional- que havia estat elaborat per l'Equip
Tècnic de la Direcció General de Serveis Socials sota la Direcció
Tècnica de la Dra. M. Àngels Treserra i amb la colAlaboració del
Grup de Treball constituït a l'efecte en el marc de la Comissió de
Coordinació d'Acció Social de les Illes Balears.
El document que l'anterior Govern va deixar redactat no
estava finalitzat, li mancaven alguns aspectes bàsics molt
importants com la dotació pressupostària, la periodificació de
la seva execució, etc.
Cal assenyalar que l'esmentat document encara no havia
estat aprovat pel Consell de Govern.
El Pla de la immigració que presentarà el Govern
s'estructurarà a partir del treball realitzat per l'Equip Tècnic
durant l'anterior legislatura i recollirà les propostes i
aportacions del Fòrum de la Immigració de les Illes Balears, es
donarà operativitat als objectius, es quantificarà i es
periodificarà.
Palma, 22 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 3673/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Huguet, relativa a reforma de la Llei de
Consells Insulars. (BOPIB núm. 20 de 12 de novembre del
1999).
a) sí.
b) Quan estigui acabada.
c) Cap.
Palma, 3 de desembre del 1999.
El Conseller de Presidència:
Antoni Garcias i Coll.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 3836/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a creació de nous
SED'S. (BOPIB núm. 23 de 26 de novembre del 1999).
Els criteris que seran utilitzats per a la creació dels nous
serveis d'estades diürnes seran de caràcter tècnic (índex
d'envelliment , índex de dependència, demandes detectades en
els serveis socials...) D'igual forma, es tendrà en compte la
voluntat de participació en el projecte de les entitats locals.
Palma, 29 de desembre del 1999.
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El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 3837/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a criteris de concertació
denoves places per a discapacitats. (BOPIB núm. 23 de 26 de
novembre del 1999).

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 3840/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a nous recursos per
afavorir a la família. (BOPIB núm. 23 de 26 de novembre del
1999).
Tenim la intenció que a l'any 2000, hi hagi un increment
significatiu en l'oferta de serveis i recursos per a la família, per
la qual cosa se signaran els pertinents convenis de
colAlaboració amb el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales .

Donat la llista d'espera de persones amb discapacitat que
solAliciten places, és voluntat d'aquest Govern ampliar l'actual
oferta, mitjançant els centres amb els quals tenim actualment
concert, prioritzant les discapacitats psíquiques.

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

Palma, 29 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
V)

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 3838/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs , relativa a realització d'un estudi
tècnic-financer per un observatori social. (BOPIB núm. 23 de
26 de novembre del 1999).
El Servei Balear de l'Ocupació crearà un observatori de la
realitat social i laboral de les Illes.
Actualment s'està elaborant el reglament d'aquest Servei,
que entrarà en funcionament una vegada transferides les
competències d'INEM.

A la Pregunta RGE núm. 3841/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a línies de colAlaboració
amb el Consell Insular de Menorca per implantar el punt
d'informació de l'escola balear de l'esport. (BOPIB núm. 23 de
26 de novembre del 1999).
Les línies de colAlaboració que s'establiran seran les que
mútuament ambdues institucions considerin adients en tots els
àmbits de les seves competències, donant preferència als
programes de formació esportiva i de millora, en la tecnificació
dels quals s'encarregarà de donar i recaptar informació la
persona responsable del Punt d'Informació.
Palma, 22 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

L'estudi, el pressupost i la possible contractació d'aquest
observatori es decidirà i s'informarà en el seu moment.
Palma, 28 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 3842/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a edifici del punt
d'informació de l'escola balear de l'esport. (BOPIB núm. 23 de
26 de novembre del 1999).

T)
A la Pregunta RGE núm. 3839/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a coneixement de la
realitat de la família. (BOPIB núm. 23 de 26 de novembre del
1999).
Crec que estarà d'acord que el coneixement d'una realitat de
rigor es realitza mitjançant una metodologia científica, el qual
formarà part de la primera fase del Pla Estratègic de la Família.
Se signarà un conveni de colAlaboració amb una entitat elegida,
i pel que fa al pressupost contestar-li que al seu dia, una
vegada signat el conveni es coneixerà.
Palma, 22 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

El punt d'informació de l'EBE s'ubicarà en alguna
dependència d'algun dels edificis propietat del Consell Insular
de Menorca.
Palma, 22 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 3843/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a punt d'informació de
l'escola balear de l'esport a Menorca. (BOPIB núm. 23 de 26
de novembre del 1999).
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Atès que es pensa ubicar en alguna dependència de les que
té el Consell Insular de Menorca, és probable que el Punt
d'Informació de l'EBE s'obri a Maó.
Palma, 22 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 3844/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a informes jurídics
encarregats pel Govern en relació al compliment de les
pensions no contributives i assistencials. (BOPIB núm. 23 de
26 de novembre del 1999).
El Govern va solAlicitar un informe jurídic sobre la proposta
d'acord pel qual s'aprova la concessió d'una ajuda econòmica
per a determinats beneficiaris de pensions assistencials i no
contributives al departament jurídic de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, el qual va lliurar un dictamen favorable en
data de 9 de novembre del 1999.
Palma, 29 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 3845/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a mesures de suport
integral a la família. (BOPIB núm. 23 de 26 de novembre del
1999).
Creim que la pregunta s'ha de dirigir al Conseller d'Hisenda,
tot i que aquest serà un apartat del pla Estratègic de la Família,
i una vegada aprovats es podrà parlar de mesures concretes.
Palma, 22 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4494/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a projecte de família del
Govern. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del 1999).
El Projecte de Família que està elaborant el Govern de les
Illes Balears, espera comptar amb un suport majoritari del
Parlament per a la seva aprovació, i això per dues raons:
1. El projecte pretén integrar el major nombre possible de
models de convivència que es troben a la realitat de la nostra
societat, entesos com a nuclis familiars.
2. El projecte suposa un aprofundiment dins el que el marc
constitucional preveié, en establir la protecció social,
econòmica i jurídica de la família (art. 39). En aquest sentit,
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s'ampliarà aquesta protecció a altres nuclis de convivència, atès
que la norma constitucional no restringeix aquesta protecció al
nucli familiar tradicional, i que és una demanda social a la qual
els poders públics no poden negar una resposta.
És per això que en el projecte es preveu un ample espectre
de realitats socials, sense exclusions ni discriminacions, per la
qual cosa esperam comptar amb un suport majoritari.
Palma, 23 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4496/99, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Rosa Estaràs, relativa a línia d'actuació futura
en la relació a les escoletes i dependents de benestar social i
les dels ajuntaments . (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del
1999).
1. Una de les prioritats de la nostra línia d'actuació en relació
a les escoles d'infants del Govern és adequar-les a la normativa
educativa vigent i la seva autorització com a centres educatius.
Això vol dir prendre les mesures que es contemplen al Reial
Decret 1004/1991 de 14 de juny de requisits mínims dels centres
docents que imparteixen ensenyament de règim general, a
l'Ordre Ministerial de 16 de novembre del 1994, que
desenvolupa la Disposició Addicional cinquanta del RD
1004/91 i el RD 332/92 de 3 d'abril d'autoritzacions de centres.
2. Cal, en primer lloc, veure si la Llei de Transferències als
Consells Insulars afecta a les escoles d'infants del Govern. En
qualsevol cas consideram que les escoles d'infants com a
centres educatius han de dependre de les àrees educatives dels
corresponents nivells institucionals.
Palma, 28 de desembre del 1999.
El Conseller de Treball i Benestar Social:
Eberhard Grosske i Fiol.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 4501/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a integració a la
programació musical de la música catalna. (BOPIB núm. 24 de
3 de desembre del 1999).
La programció musical balear del Palau de la Música
Catalana no depen de cap conveni entre la Diputació de
Barcelona i el Govern de les Illes Balears. En aquests moments
el Palau de la Música i el Govern de les Illes Balears estan
tractant aquesta qüestió.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 4502/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a criteris de selecció de
les produccions teatrals per ser incloses al circuit teatral de
la ciutat de Barcelona. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del
1999).

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 4506/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a data de la signatura de
l'acord entre Govern de les Illes Balears i Diputació de
Barcelona per a la integració dels grups teatrals i musicals
als circuits catalans. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del
1999).

La ciutat de Barcelona no té circuït teatral.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

No hi ha prevista una data concreta. En aquests moments,
però, ja s'ha produit la integració d'alguns grups.
El Conseller d'Edsucació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 4503/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a procés de selecció que
realitzarà el Govern de les Illes Balears en relació als actors
i actrius que han de participar als castings i produccions de
la TV de Catalunya. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del
1999).
Els castings són un procediment de selecció i per això estan
oberts a tots els actors i actrius que es vulguin presentar.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 4504/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a procés de selecció dels
actors i actrius de les Illes Balears per la seva inclusió a la
programació del teatre nacional de Catalunya. (BOPIB núm.
24 de 3 de desembre del 1999).
En el cas de que es programi una obra d'un autor illenc al
Teatre Nacional de Catalunya, la selecció la farà el mateix Teatre
Nacional de Catalunya.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 4505/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a procés de selecció a
seguir per les produccions teatrals de Balears per a la seva
inclusió al teatre. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del 1999).
La selecció la farà el propi programador sobre les empreses
teatrals de les Illes Balears.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 4507/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a ajudes del Govern de les
Illes Balears per afavorir les produccions teatrals per
integrar-se als circuits teatrals i musicals de les Illes Balears
als circuits de Catalunya. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre
del 1999).
Les ajudes es destinaran a cobrir part de les despeses de
viatjes i estades.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 4508/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a selecció de grups o
produccions teatrals per integrar-se als circuits teatrals i
musicals de Catalunya. (BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del
1999).
El Govern de les Illes Balears no ha seleccionat, per si
mateix, cap grup teatral o musical.
La selecció l'han feta els programadors de Catalunya.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 4509/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a solAlicituds que s'han
presentat a les ajudes convocades per les accions
descentralitzades del programa Sòcrates de la Unió Europea.
(BOPIB núm. 24 de 3 de desembre del 1999).
Els noms dels centres que han solAlicitat ajudes a la darrera
convocatòria del Programa Sòcrates són els següents:
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Museu de Mallorca durant el 1997. (BOPIB núm. 25 de 17 de
desembre del 1999).

IES Josep M. Quadrado. Maó.
CP Sa Graduada. Sa Pobla.
CP Antònia Alzina. Lloret de Vistalegre.
IES Cap de Llevant. Maó.
IES Baltasar Porcel. Andratx.
IES Joana Maria Thomàs. Palma.
CP Gabriel Palmer. Estellencs.
CP Es PilAlarí. Palma.
CP Xaloc. Peguera (Calvià).
IES Medina Mayurqa. Palma.
IES Josep Maria Llompart. Palma.
CP Can Misses. Eivissa.
LINGUA E
IES Can Peu Blanc. Sa Pobla.
IES J. Maria Llompart. Palma.
IES Ramón Llull. Palma.
IES Llucmajor. Llucmajor.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

El Museu de Mallorca va rebre durant l'any 1997 un total de
11.823 visitants, dels quals 1.998 foren escolars.
Els grups de jubilats no queden comptabilitzats.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 4647/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el
museu de Mallorca durant el 1996. (BOPIB núm. 25 de 17 de
desembre del 1999).
El Museu de Mallorca va rebre durant l'any 1996 un total de
17.664 visitants, dels quals 3.925 foren escolars.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 4644/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el
Museu d'Eivissa-Formentera durant el 1997. (BOPIB núm. 25
de 17 de desembre del 1999).

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 4649/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el
Museu de Mallorca durant el 1998. (BOPIB núm. 25 de 17 de
desembre del 1999).

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va rebre un
total de 22.296 visites durant l'any 1997. D'aquestes entrades,
700 foren escolars; els grups de jubilats no es poden
comptabilitzar ja que l'entrada és gratuïta.

De les visites rebudes pel Museu de Mallorca durant l'any
1998, 1887 entrades foren d'escolars. Els grups de jubilats no
queden comptabilitzats.

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

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 4645/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el
museu d'Eivissa-Formentera durant el 1996. (BOPIB núm. 25
de 17 de desembre del 1999).
El Museu d'Eivissa i Formentera va rebre un total de 21.062
visites durant l'any 1996. D'aquestes entrades, 1003 foren
escolars.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 4646/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el

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

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 4650/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el
Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1998. (BOPIB núm. 25
de 17 de desembre del 1999).
El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va rebre un
total de 21.362 visites durant l'any 1998. D'aquestes entrades,
1.121 foren escolars, els grups de jubilats no es poden
comptabilitzar ja que l'entrada és gratuïta.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 4651/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites rebudes pel
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Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant el 1998. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

d'entrades del Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1996.
(BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

La Necròpolis del Puig dels Molins va rebre un total de
9.176 visitants durant el 1998. D'aquestes entrades, 958 foren
escolars; els grups de jubilats no queden comptabilitzats.

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va ingressar
per venda d'entrades un total d'1.620.900 pessetes. (un milió siscentes vint mil nou-centes) durant l'any 1996.

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

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

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 4652/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a ingressos per venda
d'entrades del Museu de Mallorca durant el 1997. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 4656/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el
Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant el 1997. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

El Museu de Mallorca va obtenir, durant l'any 1997, per
venda d'entrades 1.619.482 pessetes (Un milió sis-centes dinou
mil quatre-centes vuitante-dues pessetes).

La Necròpolis del Museu Monogràfic del Puig des Molins
va rebre un total de 9.247 visitants durant el 1997. D'aquestes
entrades, 414 foren escolars; els grups de jubilats no queden
comptabilitzats.

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

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 4653/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a ingressos per venda
d'entrades del Museu de Mallorca durant el 1996. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
El Museu de Mallorca va obtenir, durant l'any 1996, per
venda d'entrades 1.794.303 pessetes (Un milió set-centes
noranta-quatre mil tres-centes tres pessetes).
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons

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

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 4657/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a visites que va tenir el
Museu del Puig dels Molins d'Eivissa durant el 1996. (BOPIB
núm. 25 de 17 de desembre del 1999).
El Museu d'Eivissa i Formentera va rebre un total de 21.062
visites durant l'any 1996. D'aquestes entrades, 231 foren
d'escolars que visitaren la Necròpolis Puig des Molins.
El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 4654/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a ingressos per venda
d'entrades del Museu d'Eivissa i Formentera durant el 1997.
(BOPIB núm. 25 de 17 de desembre del 1999).

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 4663/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a exposicions temporals
que ha organitzat el Museu d'Eivissa i Formentera des del
1995. (BOPIB núm. 25 de 17 de desembre).

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va ingressar
per venda d'entrades un total d'1.709.600 pessetes (Un milió
set-centes nou mil sis-centes pessetes) durant l'any 1997.

El Museu Monogràfic del Puig des Molins es troba en
obres i la sala d'exposicions de la Casa de la Cúria s'està
utilitzant com a magatzem i, al Museu Arqueològic d'Eivissa i
Formentera no hi ha lloc per acollir exposicions, es per això que
fa temps que nos'ha pogut organitzar cap exposició temporal.

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

El Conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 4655/99, presentada per l'Hble
Sr. Diputat J. Simó Gornés, relativa a ingressos per venda
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 31/00, del Govern de les Illes Balears, relatiu a
solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 43.2 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita que la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals adopti l'acord de
recaptar la presència del Rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d'aclarir la participació de la Universitat de
les Illes Balears a tot el procés dels exàmens que es vénen
desenvolupant amb motiu de les proves d'accés al borsí
d'interins per a l'Administració de la Comunitat Autònoma.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
el desenvolupament de les proves selectives per formar part
d'un borsí per a cobrir, amb caràcter d'interinitat places
vacants de l'Administració General i Especial de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Proposició no de Llei RGE. núm.
4817/99.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 103/00, de quatre diputats membres de
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits
Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior davant
comissió esmentada.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que solAlicita la compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'explicar la
realització de les proves selectives per al borsí d'interins
auxiliars administratius, l'anulAlació i la nova convocatòria
de les esmentades proves i en general per informar sobre tot
el procés de selecció per al borsí d'interins.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 102/00, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud que la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals adopti l'acord de recaptar la presència del Rector
de la Universitat de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, admeté l'escrit RGE núm. 101/00,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAlicita la retirada de la Proposició no de Llei RGE. núm.
4817/99, relativa a la 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. ( BOPIB núm. 26 de 29 de
desembre del 1999) .
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió RGE. núms. 3798/99, 3799/99,
3800/99, 3801/99, 3802/99 i 3803/99.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, admeté l'escrit RGE núm. 151/00,
presentat per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de les preguntes que es detallen a continuació:
RGE. núm 3798/99, relativa a solucions a deficiències del
traçat actual del torrent de Manacor. ( BOPIB núm. 21 de 29
de novembre del 1999) .
RGE. núm 3799/99, relativa a modificacions al projecte de
desviament del torrent de Manacor. ( BOPIB núm. 21 de 29 de
novembre del 1999) .

608

BOPIB núm. 30 - 28 de gener del 2000

RGE. núm 3800/99, relativa a actuacions en matèria
d'obres públiques al terme de Manacor. ( BOPIB núm. 21 de
29 de novembre del 1999) .

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE. núm 3801/99, relativa a paper dels ajuntaments en
les adjudicacions d'habitatges de l'Ibavi. ( BOPIB núm. 21 de
29 de novembre del 1999) .
RGE. núm 3802/99, relativa a solució a la congestió de
trànsit a la carretera Palma-Artà. ( BOPIB núm. 21 de 29 de
novembre del 1999) .
RGE. núm 3803/99, relativa a actuacions en matèria de
transport públic a la comarca de Llevant. ( BOPIB núm. 21 de
29 de novembre del 1999) .
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió RGE. núm. 4713/99 i 4714/99.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, admeté l'escrit RGE núm. 158/00,
presentat per l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita la
retirada de les preguntes que es detallen a continuació:
RGE. núm 4713/99, relativa a visita del Sr. Mascaró i
l'Hble. Sra. Consellera sense cartera al Sr. Bisbe. ( BOPIB
núm. 26 de 29 de desembre del 1999) .
RGE. núm 4714/99, relativa a retirada de la subvenció a
l'Associació Ciutadans Europeus. ( BOPIB núm. 26 de 29 de
desembre del 1999) .
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Ordre de Publicació
D)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
al Projecte de Llei núm. 4962/99, de modificació de la Llei
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, conformement amb l'establert per
l'article 93 del Reglament de la Cambra, a la vista de l'escrit
RGE núm. 100/00, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
acordà d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials
i de totalitat al projecte de llei de referència (BOPIB núm. 29,
de 14 de gener del 2000), fins al proper dia 15 de febrer, a les
14 hores.

Ordre de Publicació
E)
Relativa a adopció d'acord en relació amb les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió que passaren
a preguntes amb solAlicitud de resposta escrita.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 26 de gener del 2000, acordà de publicar la relació de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
que, en finalitzar el passat període sessions, en aplicació de
l'establert per l'article 159.3 del Reglament de la Cambra,
passaren a preguntes amb solAlicitud de resposta escrita i que
mantenen aquest tractament.
La relació és la següent:
* RGE núm. 3289/99, del Sr. Jaume Font, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació dels ingressos
provinents de l'ecotaxa. BOPIB núm. 17, de dia 28/10/99.
* RGE núm. 3299/99, del Sr. Gaspar Oliver, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a associacions que estan en
desacord amb el vigent pla director de pedreres. BOPIB núm.
17, de dia 28/10/99.
* RGE núm. 3300/99, del Sr. Gaspar Oliver, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a punts del pla director
sectorial de pedreres amb què no estan d'acord les
associacions esmentades pel conseller. BOPIB núm. 17, de dia
28/10/99.
* RGE núm. 3804/99, del Sr. Gaspar Oliver, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a entitats amb les quals ha
formalitzat préstecs Fires i Congressos SA. BOPIB núm. 21, de
dia 19/11/99.
* RGE núm. 3805/99, del Sr. Gaspar Oliver, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves contractacions de
personal a Fires i Congressos SA. BOPIB núm. 21, de dia
19/11/99.
* RGE núm. 3806/99, del Sr. Gaspar Oliver, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reestructuració de plantilla
que ha realitzat Fires i Congressos SA. BOPIB núm. 21, de dia
19/11/99.
* RGE núm. 3807/99, del Sr. Gaspar Oliver, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a feines i funcions del nou
personal contractat a Fires i Congressos SA. BOPIB núm. 21,
de dia 19/11/99.
* RGE núm. 3808/99, del Sr. Gaspar Oliver, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantia que ha formalitzat
en concepte de préstec Fires i Congressos SA. BOPIB núm. 21,
de dia 19/11/99.

BOPIB núm. 30 - 28 de gener del 2000
*RGE núm. 2955/99, del Sr. Josep S. Gornés, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració del Govern de
les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya en formació de
tècnics. Iniciativa, BOPIB núm. 14, de dia 8/10/99; publicació
trasllat a comissió, BOPIB núm 24, de dia 3/12/99.
*RGE núm. 4785/99, del Sr. Josep S. Gornés, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ubicació de l'alberg juvenil
a Menorca. BOPIB núm. 26, de dia 29/12/99.
*RGE núm. 4786/99, del Sr. Josep S. Gornés, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inclusió de l'escola Sant
Climent (Menorca) dins les obres prioritàries d'inversió per
a l'any 2000. BOPIB núm. 26, de dia 29/12/99.
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3- Informar d'aquest nomenament a la propera reunió de
la Mesa.
A la seu del Parlament, a 18 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciós administrtatiu, d'acord amb l'establert a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Resolució relativa a nomenament de personal eventual.
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal
eventual, adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels
membres de la mesa de la Cambra.

4. INFORMACIONS

B. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i mitjançant l'escrit de data 17 de gener del
2000, amb RGE núm. 84/2000 del 17 de gener del 2000, es
proposa la substitució de la Sra. Joana Maria Tomàs i
Carmona per la Sra. Maria Margalida Jordà i Bauzà, a causa
de la baixa per maternitat de la primera, i mentre duri
aquesta situació.

Ordre de Publicació
A)
Resolució relativa a nomenament de personal eventual.
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal
eventual, adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels
membres de la mesa de la Cambra.
B. Per part del Grup Parlamentari Mixt, es proposa el
nomenament del Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert com a
personal eventual adscrit al servei d'aquest, mitjançant
l'escrit de data 13 de gener del 2000, amb RGE núm. 30/2000
del 13 de gener del 2000.
C. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

està

dotada

pressupostàriament

i

En ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de
l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears i a
l'article 9.3 de la llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
Resolc:
1- Nomenar el Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert amb DNI
núm. 18.218.346, personal eventual amb categoria
d'administratiu i retribucions assimilades a les d'un
funcionari del cos d'administratius (grup C nivell 19), i
adscriure'l al servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes
econòmics i admninistratius des del dia 17 de gener del 2000.
2- Ordenar la publicació de la present resolució al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

C. Aquesta plaça està dotada pressupostàriament.
En ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de
l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balear s i a
l'article 9.3 de la llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,
Resolc:
1- Nomenar la Sr. Maria Margalida Jordà i Bauzà amb
DNI núm. 18.226.510, personal eventual amb categoria
d'administratiiva i retribucions assimilades a les d'un
funcionari del cos d'administratius (grup C nivell 19), i
adscriure-la
al servei del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, amb efectes econòmics i admninistratius des del
dia 17 de gener del 2000.
2- Ordenar la publicació de la present resolució al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3- Informar d'aquest nomenament a la propera reunió de
la Mesa.
A la seu del Parlament, a 18 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciós administrtatiu, d'acord amb l'establert a la Llei
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29/1998, de 13 de juliol,
contenciosa administrativa.

que

regula

la

jurisdicció

Ordre de Publicació

núm. 75/00, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual
es comunica que el diputat que formarà part de la comissió no
perm anent de referència serà l'Hble. Sr. Joan Buades i
Beltran.

C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Resolució relativa a nomenament de Personal eventual.
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de
les Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal
eventual, adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels
membres de la mesa de la Cambra.
B. Per part del Grup Parlamentari Socialista, es proposa
el nomenament del Sr. Josep Maria Frau i Gayá com a
personal eventual adscrit al servei d'aquest, mitjançant
l'escrit de data 10 de gener del 2000, amb RGE núm. 15/2000
del 10 de gener del 2000.
C. Aquesta plaça
actualment resta vacant.

està

dotada

pressupostàriament

i

Ordre de Publicació
E)
Relativa a membre del Grup Parlamentari Mixt que ha de
formar part de la Comissió no permanent d'estudi del balanç
fiscal de les Illes Balears amb l'Estat Espanyol.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener del 2000, restà assabentada de l'es crit RGE
núm. 76/00, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual
es comunica que el diputat que formarà part de la comissió no
permanent de referència serà l'Hble. Sr. Miquel Nadal i
Buades.

Oïda i informada la Mesa a la reunió del dia 12 de gener
del 2000, en ús de les facultats previstes als articles 6 i 54 de
l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears i a
l'article 9.3 de la llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears,

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Resolc:
Ordre de Publicació
1- Nomenar el Sr. Josep Maria Frau i Gayá amb DNI núm.
41.490.829, personal eventual amb categoria d'administratiu
i retribucions assimilades a les d'un funcionari del cos
d'administratius (grup C nivell 19), i adscriure'l al servei del
Grup Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
admninistratius des del dia indicat a l'acta de presa de
possessió d'aquesta plaça.
2- Ordenar la publicació de la present resolució al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 17 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs
contenciós administrtatiu, d'acord amb l'establert a la llei
29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció
contenciosa administrativa.

F)
Relativa a substitució a la Comissió no permanent per a
l'estudi dels efectes regionals i insulars a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears del pressupost i de les
polítiques de la Unió Europea.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener del 2000, restà assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 92/00, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual comunica la substitució de l'Hble.
Sr. Joan Antoni Ramonell i Amengual per l'Hble. Sra.
Francisca Bennassar i Tous a la comissió no permanent de
referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de gener del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a membre del Grup Parlamentari Mixt que ha 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.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 26 de gener del 2000, restà assabentada de l'escrit RGE

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 29.
- Pàg. 481 apartat B)

BOPIB núm. 30 - 28 de gener del 2000
On diu: Intervengueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Joan Buades
i Beltran, ...
Ha de dir: Intervengueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble. Sr. Miquel Nadal
Buades, ...
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