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Palma, a 23 de febrer del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 665/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a galeries d'art de Menorca beneficiades per l'acord entre la
Conselleria d'Educació i Cultura i l'Associació independent
de galeries d'art. (Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 666/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a galeries d'art d'Eivissa i Formentera beneficiades per
l'acord entre la Conselleria d'EDucació i Cultura i
l'Associació independent de galeries d'art. (Mesa de 23 de
febrer del 2000).
RGE núm. 667/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a béns d'interès cultural o catalogats propietat de la CAIB.
(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 668/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a béns immobles d'interès cultural gestionats per la CAIB.
(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 669/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pòlissa
d'assegurances per a centres públics. (Mesa de 23 de febrer
del 2000).
RGE núm. 670/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
comissions de serveis concedides a funcionaris docents.
(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 671/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a
assegurança escolar per als alumnes d'educació secundària.
(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 673/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a tasca que desenvolupa el Sr. Vicenç Tomàs Mulet. (Mesa de
23 de febrer del 2000).
RGE núm. 674/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a galeries d'art de Mallorca beneficiades per l'acord entre la
Conselleria d'Educació i Cultura i l'Associació independent
de galeries d'art. (Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 675/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari
Popular, relativa a remuneracions
dels 245 professors que formaven part dels tribunals de les
oposicions al cos d'ensenyament secundari. (Mesa de 23 de
febrer del 2000).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes galeries de Menorca es beneficiaran de l'acord de
colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i
l'Associació Independents de Galeries d'Art de Balears?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes galeries d'Eivissa i Formentera es beneficiaran de
l'acord de colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura
i l'Associació Independents de Galeries d'Art de Balears?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
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 solAlicitud de resposta escrita.
Quins immobles béns d'interès cultural o catalogats són
actualment propietat o titularitat de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears? Especificau-ne l'illa.
Palma, a 15 de febrer del 2000.
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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

l'import de l'assegurança al 50%, corresponent a cadascuna de
les parts una prima de 187 pessetes per curs.

Quins immobles béns d'interès cultural o catalogats són
actualment gestionats per la CAIB?

El Consell Escolar de l'Estat, en el seu informe corresponent
al curs 1992/1993, assenyala que: "... el Seguro Escolar para
los alumnos de Educación Secundaria está desfasado en sus
primas como en las coberturas que ofrece, por lo que sería
conveniente actualizar ambos extremos". Aquesta opinió ha
estat reiterada pel Consell Escolar de l'Estat en successius
informes.

Palma, a 15 de febrer del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Per tot això, es demana, pensa el Govern estudiar aquesta
qüestió i proposar alguna modificació al respecte?

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 solAlicitud de resposta escrita.
És intenció del Govern subscriure una pòlissa
d'assegurances per als centres públics per tal de cobrir la
responsabilitat civil en cas dels accidents escolars, similar a la
que existeix en els centres privats?
Palma, a 10 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 10 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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 escrita.
Quin tipus de relació laboral i quina feina s'ha encarregat al
Sr. Vicenç Tomàs Mulet a l'empresa pública Gesma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
s otasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes comissions de servei s'han concedit als funcionaris
docents? A qui i per quin motiu?
Palma, a 10 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Quantes galeries de Mallorca es beneficiaran de l'acord de
colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i
l'Associació Independents de Galeries d'Art de Balears?

G)

Palma, a 15 de febrer del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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.
La Llei de 17 de juliol del 1953 establia l'obligatorietat de
l'Assegurança Escolar a Espanya en els nivells d'ensenyament
no obligatoris. Així mateix, la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del Dret a l'Educació (LODE), en el seu article 6h)
reconeix el dret dels alumnes a una protecció social que empari
a aquests en els casos d'accident o mala fortuna familiar.
D'acord amb la legislació vigent que regula aquest règim
especial de la Seguretat Social, els alumnes i l'Estat paguen

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 solAlicitud de resposta escrita.
Fa tres mesos que es varen celebrar les oposicions al cos
d'ensenyament secundari convocades per la Conselleria de
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Cultura i Educació; han cobrat ja les seves remuneracions els
245 professors que formaven part dels 49 tribunals?
Palma, a 7 d'octubre del 1999.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 615/00, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització
de les obres de canvi de sentit de la carretera Eivissa-Sant
Antoni. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 616/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exposicions itinerants entre les illes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 617/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organisme que assumirà el seguiment de l'objectiu 5b, fins a
la seva completa finalització. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 23 de febrer del 2000).
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autorització per a la creació de la universitat europea. (Mesa
de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 713/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a entitats amb
les quals ha formalitz at préstecs Fires i Congressos, SA.
(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 714/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia en
concepte de préstecs formalitzada per Fires i Congressos, SA.
(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 715/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
de llei reguladora de la compareixença de càrrecs públics de
rellevància. (Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 716/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visita del Molt Hble. Sr. President de la Comunitat
Autònoma a Cuba. (Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 717/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris de delimitació de Cala d'Hort d'Eivissa. (Mesa de 23
de febrer del 2000).
RGE núm. 718/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferències als consells insulars (Mesa de 23 de febrer del
2000).
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 618/00, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
organisme que farà el seguiment de l'objectiu 2. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 23 de febrer del
2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 634/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a futur del
Consell Balear de Producció Agrària Ecològica. (Ratificació
de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 23 de febrer del
2000).
RGE núm. 709/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances. (Mesa de 23 de febrer del
2000).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan pensa el Govern de les Illes Balears finalitzar les obres
que permetin el canvi de sentit als usuaris de la carretera
Eivissa-Sant Antoni?
Palma, a 21 de gener del 2000.
El diputat:
Pere Palau i Torres.

RGE núm. 710/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances. (Mesa de 23 de febrer del
2000).
RGE núm. 711/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances. (Mesa de 23 de febrer del
2000).
RGE núm. 712/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quines exposicions pensa promoure la Conselleria
d'Educació i Cultura per a la seva itinerància entre les illes de la
CAIB?
Palma, a 9 de febrer del 2000.
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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
A la vista del contingut del Decret 1/2000, de 5 de gener,
quina és l'opinió del conseller sobre el futur del Consell Balear
de Producció Agrària Ecològica o del seu substitut, com a
organisme assessor i regulador d'aquest subsector agrícola
sostenible?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.

Per acord del Consell de Govern de 20 de desembre del 99
es va aprovar la dissolució del Consorci per a la Dinamització
Econòmica en Medi Rural, zona 5b.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L'objectiu 5b finalitzava el 31 de desembre del 1999, però
tenint en compte que els compromisos assumits per expedients
de subvenció tenen fins a l'acabament de l'any 2000 per acabar
de cobrir les despeses i poder cobrar les subvencions, és i serà
necessari seguir amb el control i l'activitat que realitzava
l'Agència per al Desenvolupament Rural, al dissoldre's aquesta.
Qui assumirà el seguiment de l'objectiu 5b fins a la seva
completa finalització?
Palma, a 10 de febrer del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Abans de presentar el projecte de supressió d'habitatges de
vacances, va el conseller de Turisme demanar l'opinió de les
Associacions d'habitatges de vacances de Menorca
(VITURME)?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.
L'objectiu del Consorci per a la Dinamització Econòmica al
Medi Rural, anomenada també Agència per al
Desenvolupament Rural, és gestionar i promoure activitats per
al desenvolupament econòmic al medi rural, essent aquesta
tasca de gran importància per als termes municipals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i essent cert també que
hi haurà noves partides europees, en concret l'aplicació de
l'objectiu 2, que donarà lloc a un nou programa operatiu, amb
activitats similars al 5b, a qui o bé a quin organisme li
correspondrà realitzar el seguiment d'aquestes activitats a partir
d'ara?
Palma, a 10 de febrer del 2000.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Per què si té reconegut en premsa que la figura jurídica
d'habitatge de vacances es va crear per donar cobertura legal
a una oferta que ja existia, com pot, ara, donar suport a la seva
eliminació afirmant que no dóna resposta a una necessitat de
mercat?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Coneix el conseller de Turisme que aquesta oferta turística
a Menorca respon a un fet diferencial de destí turístic respecte
de la resta d'illes de la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Amb quines entitats ha formalitzat préstecs Fires i
Congressos SA durant els mesos d'agost i setembre del 1999?
Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quina quantia ha formalitzat préstecs Fires i Congressos
SA durant els mesos d'agost i setembre del 1999?

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 oral davant Ple.
Pensa el Govern autoritzar la creació de la Universitat
Europea CEES, d'acord amb l'article 57 de la LRU que estableix
que "La libertad de creación de Centros Docentes,
garantizada en el apartado 6 del artículo 27 de la
Constitución, comprende la libertad de creación de
Universidades y de Centros Docentes de Enseñanza Superior
de titularidad privada, ..."?
Palma, a 10 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

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, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Va manifestar el Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears al president de Cuba, Sr. Fidel Castro, la seva
preocupació en relació amb la manca de drets i llibertats que
pateix aquell país?
Palma, a 11 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el Govern presentar un projecte de llei per regular la
compareixença de càrrecs públics de rellevància davant el
Parlament abans de la seva presa de possessió?
Palma, a 10 de febrer del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

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

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 oral davant Ple.
Quins criteris s'han seguit per delimitar l'àrea denominada
Cala d'Hort a Eivissa a efectes d'elaborar un PORN per a la
zona?
Palma, a 11 de gener del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.
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a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).

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 solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 697/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).

Quan pensa el Govern entrar la primera proposta de
transferències als consells insulars?

RGE núm. 698/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).

Palma, a 25 de gener del 2000.
El diputat:
Joan Huguet i Rotger.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 612/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla director
sectorial de pedreres, a contestar davant la Comissió
d'Economia.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 613/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a associacions
en desacor d amb el vigent pla de pedreres, a contestar davant
la Comissió d'Economia.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 614/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atribució dels romanents de la Universiada Palma'99 als
consells insulars, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 692/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Ca m p s i
Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a continuïtat
de la fira nàutica flotant del C.N. Ciutadella, a contestar
davant la Comissió d'Economia.(Mesa de 23 de febrer del
2000).
RGE núm. 693/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 694/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 695/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 696/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa

RGE núm. 699/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 700/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges turístics de vacances, a contestar davant la
Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 701/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni subscrit entre l'Ibatur i Viatges El Corte Inglés, a
contestar davant la Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de
febrer del 2000).
RGE núm. 702/00, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni subscrit entre l'Ibatur i Viatges El Corte Inglés, a
contestar davant la Comissió de Turisme.(Mesa de 23 de
febrer del 2000).
RGE núm. 703/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència sanitària a les Pitiüses, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials.(Mesa de 23 de febrer del
2000).
RGE núm. 704/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlam entari Popular, relativa a centre
de salut d'Eivissa, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 705/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
de dia per a malalts mentals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 706/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
salut mental a les Pitiüses, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 707/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Neus
Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés
dels malalts mentals de les Illes de Menorca, Eivissa i
Formentera a l'Hospital Psiquiàtric de Mallorca, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials.(Mesa de 23 de febrer
del 2000).
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RGE núm. 708/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions del Molt Hble. Sr. President del Govern a Cuba, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.(Mesa de 23 de febrer del 2000).
Palma, a 23 de febrer 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, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
En quins punts del vigent Pla director de pedreres no estan
d'acord les associacions esmentades per l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria?
Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Economia, Agricultura,
Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Quines associacions estan en desacord amb el vigent Pla
director de pedreres?
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Palma, a 14 de gener del 2000.
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 solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Pensa el Govern garantir la continuïtat de la Fira Nàutica
Flotant, que organitza cada any el C.N. Ciutadella?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
El diputat:
Guillem Camps i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen
Reglament del Parlament de les
sotasignant formula al conseller de
Illes Balears la pregunta següent
oral davant la Comissió de Turisme.

els articles 155 i 156 del
Illes Balears, la diputada
Turisme del Govern de les
amb solAlicitud de resposta

És conscient el conseller que famílies de classe mitjana que
lloguen el seu xalet com a habitatge de vacances per completar
la seva economia, veuran disminuïts els seus ingressos,
mantenint les mateixes despeses de la finca?
Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

Palma, a 14 de gener del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

D'acord amb el que preveuen
Reglament del Parlament de les
sotasignant formula al conseller de
Illes Balears la pregunta següent
oral davant la Comissió de Turisme.

els articles 155 i 156 del
Illes Balears, la diputada
Turisme del Govern de les
amb solAlicitud de resposta

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 solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins criteris ha fet servir la Direcció General d'Esports per
distribuir els romanents de la Universiada Palma'99 entre els
consells insulars?

És conscient el conseller de Turisme que l'eliminació
d'aquesta oferta turística disminueix la nostra competitivitat
respecte d'altres comunitats autònomes que sí tenen regulada
aquesta figura?
Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.

Abans de presentar el projecte de supressió d'habitatges de
vacances, s'ha demanat l'opinió dels majoristes de viatges pel
que fa referència al Projecte de llei de modificació de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears en
matèria d'habitatges turístics de vacances?
Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

S'ha tengut en compte que amb la supressió dels habitatges
de vacances s'atempta contra l'estabilitat laboral?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

K)

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.

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 conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.
Quins han estat els criteris que s'han tengut en compte per
elaborar el projecte de llei de modificació de la Llei 2/99, de 24
de març, general turística de les Illes Balears en matèria
d'habitatges turístics de vacances?
Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

És conscient el conseller que amb l'eliminació d'aquesta
figura es fomentarà el creixement d'una economia submergida,
la qual cosa implica precarietat laboral?
Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

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, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.
És conscient el conseller que per aplicació de la disposició
addicional única i la disposició derogatòria atempta contra la
seguretat jurídica i drets adquirits?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.
Quina opinió li mereix al conseller el Decret 8/1998, de 23 de
gener, pel qual es regulen els habitatges turístics de vacances
en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

D'acord amb el que preveuen
Reglament del Parlament de les
sotasignant formula al conseller de
Illes Balears la pregunta següent
oral davant la Comissió de Turisme.

els articles 155 i 156 del
Illes Balears, la diputada
Turisme del Govern de les
amb solAlicitud de resposta

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines són les contraprestacions de El Corte Inglés amb el
conveni subscrit amb l'Ibatur?

J)
D'acord amb el que preveuen
Reglament del Parlament de les
sotasignant formula al conseller de
Illes Balears la pregunta següent
oral davant la Comissió de Turisme.

els articles 155 i 156 del
Illes Balears, la diputada
Turisme del Govern de les
amb solAlicitud de resposta

Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

Quin és l'objectiu del Govern de les Illes Balears quan
preveu construir a Eivissa un centre per tal que l'Insalud hi
ubiqui el centre de dia per a malalts mentals?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme.
Quina serà l'aportació econòmica de l'Ibatur al conveni que
s'ha de signar o que ja s'ha signat?
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Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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

Palma, a 31 de gener del 2000.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la planificació del Govern per materialitzar el Pla de
salut mental a les Pitiüses?

O)
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 solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Quines negociacions ha dut a terme la Conselleria de Sanitat
del Govern amb l'Insalud per tal de planificar l'assistència
sanitària a les Pitiüses?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Té previst el Govern de les Illes Balears construir el centre
de salut d'Eivissa?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicit u d
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.

Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula a la consellera de Sanitat i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Ha previst la Conselleria de Sanitat i Consum que els malalts
mentals usuaris de l'Hospital Psiquiàtric procedents de les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera puguin accedir-hi en igualtat
de condicions que els de l'illa de Mallorca?
Palma, a 15 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Neus Marí i Marí.

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, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
S'ha reunit el Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes
Balears amb qualque membre de la dissidència al règim de Fidel
Castro a la seva anada oficial a Cuba?
Palma, a 11 de febrer del 2000.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

científicament. A més, totes les llavors genètiques estan
patentades, la qual cosa impedeix que els agricultors siguin
propietaris de les llavors que cultiven.

Ordre de Publicació
RGE núm. 654/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aliments transgènics. (Mesa de 23 de febrer del 2000).
RGE núm. 721/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condicionament de la xarxa viària de les Illes
Balears. (Mesa de 23 de febrer del 2000).
Palma, a 23 de febrer 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, Joan Buades,
diputat d'Els Verds i membre del Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Ple.
La Directiva 90/220 regula a la Unió Europea l'alliberament
al medi dels organismes modificats genèticament (OMG).
Aquesta directriu presenta nombroses deficiències i s'ha
quedat caduca, per la qual cosa actualment es troba en procés
de revisió.
Els ministres de Medi Ambient s'han compromès a establir
normes més estrictes abans de dos anys, i han decretat una
moratòria de facto per a l'aprovació de nous cultius modificats
genèticament, però que no afecta els ja autoritzats, que es
continuaran cultivant o important.
Aquesta decisió es va basar en el principi de precaució, ja
que encara no existeixen conclusions científiques sobre
l'impacte dels OMG en la salut i el medi ambient. Segons aquest
principi que regeix les polítiques ambientals comunitàries,
s'hauria de tenir seguretat absoluta d'absència de riscos per a
la salut i el medi ambient abans d'autoritzar una activitat
susceptible de provocar riscos.
Ben al contrari, cada vegada tenim més evidències
científiques del risc per a la salut i el medi ambient dels OMG.
Així, l'Associació Mèdica britànica va fer recentment una
declaració sobre l'impacte de la modificació genètica en
l'agricult ura, l'alimentació i la salut, en la qual demana una
moratòria en el cultiu de llavors genèticament modificades.
L'Associació Mèdica britànica destaca la necessitat d'un major
control a l'actual legislació de productes i organismes
genèticament modificats i una aplicació rigorosa del principi de
precaució.
Actualment existeixen 34 milions d'hectàrees de cultius
transgènics al món, la major part dels quals són plantes
transgèniques resistents als herbicides. Aquesta resistència es
pot propagar a altres espècies i introduir contaminació genètica
amb la creació de resistències, tal com s'ha documentat

Quant al risc sobre la salut, no existeix cap evidència sobre
la seguretat dels aliments elaborats amb OMG, ja que no s'ha
realitzat cap estudi a llarg termini. Els aliments transgènics
contenen compostos completament nous en la dieta humana,
per la qual cosa és legítim preocupar-se per la possibilitat de
reaccions alAlèrgiques i intoxicacions.
Aquest risc no va acompanyat d'un etiquetatge obligatori
de tots els aliments amb ingredients manipulats genèticament:
l'actual regulació a la Unió Europea només obliga a etiquetar els
productes quan es puguin detectar en els aliments l'ADN
modificat per manipulació genètica o les proteïnes procedents
d'aquest ADN modificat. Això implica en la pràctica que es
deixa fora gairebé el 90% dels productes amb ingredients
modificats genèticament, com lecitines, olis i greixos vegetals,
a més dels additius, potenciadors del sabor i dissolvents
utilitzats en la indústria del processament d'aliments, que
queden expressament exclosos de l'etiquetat obligatori. La
comercialització d'aliments amb aquests components modificats
genèticament sense etiqueta no respecta el dret del consumidor
a triar. Afortunadament, aquesta situació canviarà amb la
revisió de la Directriu, però mentrestant la norma es manté igual.
Per altra banda, Espanya, amb 30.000 hectàrees de blat de
les índies, és actualment l'estat de la Unió Europea amb més
hectàrees de cultius transgènics, i també el que més solAlicituds
realitza d'autorització de nous cultius. A les Illes existeixen
actualment quasi quatre hectàrees de blat de les índies
transgènic, amb més de 200.000 llavors, sense cap tipus de
control per part de la Conselleria d'Agricultura.
El blat de les índies i la soja manipulats genèticament són
comercialitzats a Espanya. Aquests productes són poc
consumits de forma directa, però els transformats de blat de les
índies i soja s'incorporen com a ingredient en un 60% dels
aliments elaborats industrialment: productes de rebosteria,
xocolata, pa de motlle, conserves, menjars congelats, pots per
a nadons, gelats, aperitius, productes dietètics, melmelades,
margarines, olis vegetals, etc.
La forma en què s'acostumen a presentar els ingredients
derivats de la soja són: olis, greixos vegetals, lecitines, farines,
emulsionats, espessants, proteïnes... El blat de les índies,
encara que en menor mesura que la soja, forma part com a
ingredient en farines, midons, olis, maltodextrina, dextrosa,
sirop de glucosa, etc., preparats industrialment.
En aquestes condicions és molt difícil poder establir quins
productes contenen ingredients modificats genèticament.
Per tot el que s'ha exposat, la revisió de la Directiva 90/220
hauria d'incloure els següents punts per assegurar la protecció
del medi ambient i de la salut dels ciutadans d'acord amb el
principi de prevenció:
- Determinació de responsabilitats penals.
- Avaluació d'impactes socioeconòmics.
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- Requisits a l'exportació, especialment per protegir els països
en desenvolupament.
- Prohibició de determinats tipus d'OMG, com per exemple
aquells que continguin gens resistents a antibiòtics.
- Previsions per evitar l'hibridament amb espècies silvestres o
amb camps de cultiu de collites que no siguin OMG.
- L'obligació de segregació de productes OMG.
- La inclusió de transgens perillosos que puguin ser
incorporats a altres organismes, com el DNA i els plàsmids.
- L'aplicació del principi de precaució a l'hora de renovar els
permisos de comercialització, de forma que el silenci
administratiu no suposi automàticament una autorització.
Mentre aquestes mesures per assegurar la salut de les
persones i la protecció del medi ambient s'incorporen a la
legislació, s'ha d'establir una moratòria en els cultius d'OMG
que inclogui també els productes ja autoritzats, en aplicació del
principi de precaució. Mentre la producció i el comerç d'OMG
es deté, és necessari l'etiquetatge obligatori de tots els aliments
que continguin algun ingredient modificat genèticament.
És per tot el que s'ha dit que Els Verds, a través del Grup
Mixt, proposem al Ple del Parlament els següents acords:
1.- El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
preocupació per la introducció arreu del planeta i a les Illes
Balears d'aliments obtinguts a través de manipulació genètica
sense que existeixin, avui per avui, garanties i controls sobre
els aspectes sanitaris, ambientals, socials i econòmics.
2.- El Parlament de les Illes Balears s'adreçarà a la Unió Europea
per solAlicitar una modificació de la Directiva 90/220 en els
termes abans exposats. Així mateix demanarà una moratòria
durant el procés de revisió i l'etiquetatge obligatori de tots els
aliments amb ingredients modificats genèticament.
3.- El Parlament de les Illes Balears s'adreçarà al Ministeri
d'Agricultura per solAlicitar que no es tramitin noves
autoritzacions de cultius modificats genèticament mentre no
existeixi un protocol internacional sobre bioseguretat per a la
implantació, el cultiu i la venda de productes transgènics a
Espanya que garanteixi la seva inocuïtat ambiental i sanitària.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè constitueixi el més aviat possible una comissió
de seguiment en relació als OMG o productes que en
continguin, amb caràcter permanent, oberta a la participació,
entre d'altres, d'experts científics en la matèria, organitzacions
de productors/es, consumidors/es i ambientalistes.
Palma, a 17 de febrer del 2000.
El diputat:
Joan Buades i Beltran.
El portaveu:
Santiago Ferrer i Costa.

723

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'any passat hi va haver un gran increment de
l'accidentalitat a la xarxa viària de les Illes Balears.
Desgraciadament, l'inici de l'any 2000 està presentant també un
nombre elevat d'accidents greus, tot i que les condicions
climatològiques han estat molt favorables per a la circulació
dels vehicles a les nostres carreteres.
Sens dubte són molts els motius que vénen provocant
aquests accidents i que no es poden imputar exclusivament a
les condicions de les vies en les quals tenen lloc; tot i això,
també és cert que s'ha d'extremar l'atenció a aquestes
condicions. Per altra banda, un altre aspecte de la seguretat a
les carreteres on pot incidir directament el Govern de les Illes
Balears és l'educació vial, actualment sense la suficient atenció
en els programes de formació a tots els nivells.
Per tot això i amb caràcter d'urgència , és necessari, segons
el nostre parer, l'aprovació per part del Parlament de les Illes
Balears de la següent proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
pla de seguretat vial que faci especial esment a:
a) El condicionament de carreteres d'alta capacitat.
b) Renovació de paviments d'alta adherència.
c) Dotació de voreres.
d) Control dels accessos i canvis de sentit.
e) IlAluminacions.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l'elaboració
d'un pla de condicionament de xarxes de segon ordre que faci
especial esment a:
a) Tractament de interseccions.
b) Millora de la senyalització.
c) Renovació de paviments d'alta adherència.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
introducció a l'ensenyament primari i secundari obligatori d'una
assignatura específica d'educació vial.
Palma, a 16 de febrer del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 719/00, del Grup Parlamentari Popular relativa
a construcció d'un nou edifici per a l'Escola d'adults de Maó,
amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 23 de febrer del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez..
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

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 de Cultura, Educació
i Esports.
El Centre d'educació de persones adultes Joan M ir i Mir de
Maó compta actualment amb una matrícula de 1.401 alumnes
que reben classes repartits per tres centres diferents
d'ensenyament.
La tasca docent que desenvolupa aquest centre i, en
general, totes les escoles d'adults de Menorca, amb més de
3.500 alumnes, suposa una fita destacable en l'ensenyament de
les persones adultes de les Illes Balears, ja que omplen un
aspecte del major interès social amb la seva tasca perquè
permeten que moltes persones puguin acollir-se a cursos de
formació laboral, d'especialització o senzillament d'oci. Tot açò,
en conjunt, representa una oferta formativa i educativa de
primer ordre.
L'elevada quantitat d'alumnes matriculats a Maó obliga a la
direcció del centre a descentralitzar els esforços
d'infraestructura i de personal, la qual cosa suposa un augment
de la despesa corrent per impartir les classes que ha de pagar
l'associació d'alumnes.
Els inconvenients, idò, són molts: manca suficient d'espai,
barreres arquitectòniques, mobiliari no adequat per a les
persones adultes, dispersió d'esforços, despeses i personal,
etc., etc.
S'imposa, així, dotar l'Escola d'Adults de Maó d'unes
infraestructures adequades perquè pugui desenvolupar la seva
tasca en les millors condicions possibles i així poder oferir una
educació i formació de qualitat.

A)
RGE núm. 606/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal de celebrar sessió informativa
sobre la política de la conselleria en relació amb l'adquisició
de finques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 607/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal de celebrar sessió informativa
sobre els recursos hídrics a cadascuna de les illes de la CAIB.

A tot açò s'ha d'afegir l'oferta del batle de Maó, per la qual
l'Ajuntament de Maó ofereix la cessió de terrenys a la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
perquè s'hi pugui construir una nova escola d'adults.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:
Ordre de Publicació
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació i Cultura a construir un nou centre d'educació de
persones adultes a la ciutat de Maó.
Palma, a 11 de febrer del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

C)
RGE núm. 608/00, de quatre diputats membres de la
Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal
de celebrar sessió informativa sobre la política de la
conselleria en relació amb l'adquisició de finques.

BOPIB núm. 35 - 25 de febrer del 2000
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 609/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern.
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cop presa en consideració pel Ple de la Cambra, i obertura
del termini de presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, havent estat presa en consideració
pel Ple de la Cambra la Proposició de llei de referència,
publicada en el BOPIB núm. 20, de 12 de novembre del 1999,
d'acord amb l'establert per l'article 126.4 del Reglament de
la Cambra, acordà de trametre-la a la Comissió d'Ordenació
Territorial i obrir-ne un termini per tal que s'hi puguin
presentar esmenes.
Aquest termini serà de quinze dies i finalitzarà dia 15 de
març d'enguany, a les 14 hores.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, d'acord amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Vicepresident del Govern, davant la Comissió
d'Economia,
per tal de celebrar sessió informativa sobre el nou objectiu 2,
a les Illes Balears per al període 2000-2006.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 672/00, de quatre diputats membres de la
Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, d'acord amb 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'Agricultura, Comerç i Indústria, davant la
Comissió d'Economia, per tal de celebrar sessió informativa
sobre el resultat de les ajudes a explotacions afectades per la
sequera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

B)
Relativa a acord de creació d'una ponència en el si de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'estudiar la creació, participació, funcionament i distribució
d'un fons de cooperació municipal per part de les institucions
de la comunitat autònoma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, havent adoptat el Ple de la
Cambra, en sessió de dia 15 de febrer d'enguany, l'acord de
constituir en el si de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals una ponència per tal d'estudiar el tema de
referència, acordà que la composició numèrica d'aquesta
ponència sigui la mateixa de les ponències de les comissions
legislatives i amb la mateixa distribució.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de
la Comunicació del Govern sobre l'estat de l'educació a les
Illes Balears (RGE núm. 476/00).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, conformement amb l'establert a
l'article 170.1 del Reglament de la Cambra, i d'acord amb la
Junta de Portaveus, acordà, per majoria, que la comunicació
de referència es debatés en el Ple de la Cambra.

A)
Relativa a continuació de la tramitació de la Proposició
de llei RGE núm. 3631/99, presentada pel Consell Insular de
Menorca, reguladora del Camí de Cavalls de Menorca, un

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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Ordre de Publicació

* RGE núm. 4726/99, relativa a tipus d'assegurança que
cobreix l'edifici, colAleccions i persones del Museu de
Menorca (BOPIB núm. 26, de 29 de desembre del 1999).

D)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
al Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, a la vista de l'escrit RGE núm.
605/00, 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 al projecte de llei de referència (BOPIB núm. 32,
d'11 de febrer d'enguany), fins al proper dia 18 de març, a les
13 hores.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

* RGE núm. 4727/99, relativa a tipus d'assegurança que
cobreix l'edifici, colAleccions i persones del Museu de
Mallorca (BOPIB núm. 26, de 29 de desembre del 1999).
* RGE núm. 4732/99, relativa a museus de titularitat privada
(BOPIB núm. 26, de 29 de desembre del 1999).
* RGE núm. 4742/99, relativa a manual de procediment
d'emergència (Museu de Mallorca) (BOPIB núm. 26, de 29 de
desembre del 1999).
* RGE núm. 4743/99, relativa a manual de procediment
d'emergència (Museu de Menorca) (BOPIB núm. 26, de 29 de
desembre del 1999).
* RGE núm. 4744/99, relativa a manual de procediment
d'emergència (Museu d'Eivissa i Formentera) (BOPIB núm.
26, de 29 de desembre del 1999).

Ordre de Publicació
E)
Relativa a inclusió de preguntes escrites no contestades
pel Govern a l'ordre del dia de la comissió competent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
664/090, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular ,i, conformement
amb l'establert per l'article 160.2 del Reglam ent de la
Cambra, ordenà que s'incloguessin a l'ordre del dia de la
sessió següent de la Comissió de Cultura, Educació i Esports
les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita que es
relacionen a continuació, no contestades pel Govern, on
rebran el tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió:
* RGE núm. 4658/99, relativa a estructura orgànica del
Museu de Mallorca (BOPIB núm. 25, de 17 de desembre del
1999).
* RGE núm. 4659/99, relativa a estructura orgànica del
Museu de Menorca (BOPIB núm. 25, de 17 de desembre del
1999).

* RGE núm. 4745/99, relativa a projectes d'investigació
(Museu de Mallorca) (BOPIB núm. 26, de 29 de desembre del
1999).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a retirada de la Proposició no de llei davant Ple
RGE núm. 3905/99.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
632/00, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acceptà
la retirada de la proposició no de llei de referència, relativa
a diputats executorament condemnats (BOPIB núm. 23, de 26
de novembre del 1999).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

* RGE núm. 4660/99, relativa a estructura orgànica del
Museu d'Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 25, de 17 de
desembre del 1999).
* RGE núm. 4715/99, relativa a nombre de béns mobles
catalogats al Museu de Mallorca (BOPIB núm. 26, de 29 de
desembre del 1999).
* RGE núm. 4725/99, relativa a tipus d'assegurança que
cobreix l'edifici, colAleccions i persones del Museu d'Eiviss a
i Formentera (BOPIB núm. 26, de 29 de desembre del 1999).

Ordre de Publicació
G)
Relativa a retirada de la Pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 424/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 de febrer del 2000, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
636/00, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, i acceptà la retirada

BOPIB núm. 35 - 25 de febrer del 2000
de la pregunta de referència, relativa al tancament de la
central tèrmica de Sant Joan de Déu (BOPIB núm. 32, d'11 de
febrer d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de febrer del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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