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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1575

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Cecili Buele
i Ramis del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble Sr. Tirs Pons
i Pons del G.P. Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Manuel
Jaén i Damià Pons.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 7 de novembre del
2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3408/00, relativa a desenvolupament de la Llei
estatal 54/1997, de 27 de novembre, de la regulació del
sector elèctric, i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació
B)

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, d'acord amb allò que determina l'article 12.1 de
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, de regulació del sistema
elèctric, reiteri en un termini inferior a tres mesos a
l'Administració de l'Estat les especificitats derivades de la
ubicació territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que iniciï immediatament la redacció del reglament que estipuli
el marc en el qual s'hauran de desenvolupar les activitats de
subministrament elèctric a la comunitat autònoma de les Illes
Balears".
A la seu del Parlament, 8 de novembre del 2000.
El secretari:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, debaté la Interpel·lació RGE núm.
3736/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solucions
a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca.
Actuà com a interpel·lant l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Joan Bosco
Gomila i Barber del G.P. PSM-Entesa Nacionalista i Hble
Sra. Mercè Amer i Riera del G.P. Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Jaume
Font i Margalida Rosselló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1.2.1. INTERPEL·LACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Interpel·lació RGE núm.
3269/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avaluació del sistema educatiu.
Actuà com a interpel·lant l'Hble Sr. Diputat Manuel Jaén
i Palacios.
Fou contestada en nom del Govern de les Illes Balears per
l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4277/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Huguet i Rotger, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a condicions mínimes
per considerar un esportista com a esportista d'elit.(BOPIB
65 de 20 d'octubre del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

E)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
3905/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a museu Puget a
Eivissa.(BOPIB 63 de 6 d'octubre del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4458/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inauguració del PAC
construït a s'Arenal.(BOPIB 66 de 27 d'octubre del 2000).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4276/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a comissions de serveis
de professors sense docència.(BOPIB 65 de 20 d'octubre del
2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4463/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a expedient
sancionador relatiu a la distribució d'aigua no potable a
Búger.(BOPIB 66 de 27 d'octubre del 2000).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4457/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coneixement de les despeses econòmiques de les diferents
conselleries.(BOPIB 66 de 27 d'octubre del 2000).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4459/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció del centre de
dia de Llucmajor.(BOPIB 66 de 27 d'octubre del 2000).

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

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat
i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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4435/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Buades i Beltran, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte de llei sobre
parelles de fet.(BOPIB 66 de 27 d'octubre del 2000).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4461/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes i subvencions
als pagesos.(BOPIB 66 de 27 d'octubre del 2000).

Fou contestada a la mateixa sessió, per la representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4453/00, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a autorització dels
concerts dels dies 13 i 14 d'octubre.(BOPIB 66 de 27
d'octubre del 2000).

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4460/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvenció a Fires i
Congressos per a la fira Tecnoturística.(BOPIB 66 de 27
d'octubre del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Vicepresident i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm. 445400,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a declaracions realitzades
pel batle d'Inca.(BOPIB 66 de 27 d'octubre del 2000).

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4462/00, de l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a adquisició de dues
casernes al municipi d'es Castell.(BOPIB 66 de 27 d'octubre
del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
N)

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4543/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves
d'interinatge. (BOPIB 69 d'11 de novembre del 2000).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació
1.3.1. ESMENES
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4545/00, de l'Hble. Sr. Diputat Guillem Camps i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió del
finançament dels cursos de formació de la fundació
Universitat Empresa. (BOPIB 69 d'11 de novembre del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, rebutjà l'Esmena a la totalitat RGE
núm. 3609/00, del Grup Parlamentari Popular al Projecte de
llei RGE núm 2924/00, de l'impost sobre estades en empreses
turístiques d'allotjament destinat a la dotació del fons per a
la millora de l'activitat turística i la preservació del medi
ambient. (BOPIB núm. 55 de 14 de juliol del 2000).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4541/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Sampol i Coll, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a retard del sistema
definitiu de finançament dels consells insulars. (BOPIB 69
d'11 de novembre del 2000).

1.4. INFORMACIÓ

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre del 2000, debaté la Pregunta RGE núm.
4544/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalització de les obres de
l'escola pública Jaume III de Llucmajor. (BOPIB 69 d'11 de
novembre del 2000).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a decaïment de la pregunta RGE núm. 4464/00.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 d'octubre del 2000, decaigué la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de la
redacció de la llei del sòl (BOPIB núm. 66, de 27 d'octubre
d'enguany), atesa l'absència d'aquest diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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B)

E)

Relativa a ajornament de les preguntes RGE núm. 4460/00
i 4462/00.

Relativa a ajornament de les preguntes RGE núm.
4540/00, 4538/00, 4542/00i 4546/00.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 31 d'octubre del 2000, s'ajornaren les preguntes de
referència, presentades pel diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i
Mut i pel diputat Hble. Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari POpular, relatives a subvenció a Fires i
Congressos per a la fira Tecnoturística i a adquisició de les
dues casernes al municipi d'es Castell, respectivament (BOPIB
núm, 66, de 27 d'octubre d'enguany), atesa la sol·licitud del
Govern de les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de novembre del 2000, quedaren ajornades, atesa la
petició presentada pel Govern de les Illes Balears, les
preguntes següents, totes publicades al BOPIB núm. 60 de 10
de novembre del 2000:
* RGE núm. 4540/00, de la diputada Hble. Sra. Maria Salom
i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompatibilitat del Govern a la Comissió Insular
d'Urbanisme de Mallorca.
* RGE núm. 4538/00, del diputat Hble. Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
econòmic de la llei del sòl.
* RGE núm. 4542/00, del diputat Hble. Sr. Cristòfol Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitats
mínimes de cultiu.
* RGE núm. 4546/00, del diputat Hble. Sr. Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les
obres de la carretera de Llucmajor.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a presa en consideració de la Proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular, relativa a proposta
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'ordenació del territori (RGE núm 3844/00).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, prengué en consideració, per
assentiment, la proposta de la Comissió Tècnica Interinsular
de referència, publicada al BOPIB núm. 63, de 6 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a decaïment de la pregunta RGE núm. 4539/00.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 7 de novembre del 2000, decaigué la pregunta de
referència, presentada pel diputat Hble. Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència al Consell Interterritorial de Consum, a causa de
l'absència d'aquest diputat.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a debat sobre el compliment de la Proposició no
de llei RGE núm. 3615/99.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre del 2000, debaté el compliment de la Proposició
no de llei de referència, relativa a projecte agroambiental per
al manteniment del sistema tradicional ramader de l'illa de
Menorca, aprovada pel Ple de la Cambra en sessió de dia 1
de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre
del 2000, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 3826/00, relativa a la publicació del BOE en
llengua catalana, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a adoptar les mesures necessàries perquè el Boletín
Oficial del Estado publiqui en llengua catalana, com a mínim,
les disposicions de caràcter general.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a adoptar les mesures escaients perquè la versió catalana
del Boletín Oficial del Estado es remeti als subscriptors de la
publicació a les Illes Balears, es garanteixi el subministrament
d'exemplars en tots els punts de venda al públic i apareixi en la
pàgina oficial del BOE a Internet.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta la delegació del
GOvern de l'Estat a les Illes Balears a l'ús de la llengua catalana
en les seves insercions en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
A la seu del Parlament, a 25 d'octubre del 2000.
El secretari:
Antoni Diéguez i Seguí.
La presidenta:
Ma Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 2000,
debaté conjuntament les preguntes RGE núm. 3933/00 i
3934/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Capó i Abrines,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a professors de
suport i a dotació de professors de suport al curs escolar
2000-2001, respectivament (BOPIB núm. 64 de 13 d'octubre
del 2000).

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 2000,
debaté conjuntament les preguntes RGE núm. 3935/00,
3936/00 i 3937/00, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Capó
i Abrines, del Grup Parlamentari Popular, relatives a l'escola
pública Es Puig de Lloseta, a la data de finalització de
l'escola pública Es Puig de Lloseta i a instal·lacions i
equipaments a l'escola pública Es Puig de Lloseta,
respectivament (BOPIB núm. 64 de 13 d'octubre del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 2000,
debaté conjuntament les preguntes RGE núm. 4145/00 i
4146/00, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cerezo i Mir, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a acreditació de
coneixements i a acreditació de coneixements una vegada
desaparegut el títol de gradual escolar, respectivament
(BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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del 2000, es rebutjà per 8 vots a favor, 9 en contra i cap
abstenció, l'escrit de referència.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)
Compareixences de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre l'epidèmia de la
llengua blava que afecta el ramat oví que ha generat l'alarma
entre els ramaders de les Illes Balears i sobre les actuacions
iniciades per la Conselleria d'Agricultura i Pesca per lluitar
i eradicar la malaltia anomenada de la llengua blava que
afecta la cabana ramadera de les Illes Balears (RGE núm.
4145/00 i 4229/00).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 de novembre del 2000, tengueren
lloc de manera conjunta les compareixences de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca qui informà sobre el tema de
referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4683/00, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la Interpel·lació RGE núm. 3736/00, relativa a
solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca.
(Mesa de 15 de novembre del 2000).
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la compareixença RGE núm.
2402/00.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de novembre
del 2000, s'acordà, per unanimitat, de retirar la
compareixença de referència, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura per tal d'informar sobre el Pla de
formació del professorat, a petició del diputat Hble. Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
atesa la impossibilitat d'assistència a aquesta sessió del
diputat encarregat d'efectuar les preguntes o observacions a
l'exposició del Sr. Conseller.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a rebuig de l'escrit RGE núm. 3396/00, que
sol·licitava la recaptació de la presència del director general
de Comunicació, Sr. Jordi Bayona i Llopis.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la Interpel·lació RGE núm. 3736/00,
relativa a solucions a la sequera que pateix la zona nord de
Mallorca, la moció següent.
Atès el debat substanciat en el passat ple de dia 7 de
novembre, el Grup Parlamentari Popular considera necessari i
urgent prendre mesures per tal de pal·liar la sequera que la zona
nord de Mallorca ve patint; mesures aquestes que, per altra
banda, tenguin solució de continuïtat i assegurin per al futur un
cabal d’aigua indispensable per cobrir les necessitats de
l’esmentada zona.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent moció:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, i
concretament la Conselleria de Medi Ambient, a instal·lar i
posar en funcionament, en el termini més breu possible, una
dessaladora a la zona nord de Mallorca.
Palma, a 10 de novembre del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.
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RESPOSTA ESCRITA

segons l'acord subscrit el 8 de juny del 2000 amb sindicats i
patronal?

Ordre de Publicació
RGE núm. 4685/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitats corresponents a la puja de l'IPC. (Mesa de 15 de
novembre del 2000).

Palma, a 9 de novembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 4686/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
complement retributiu al professorat. (Mesa de 15 de
novembre del 2000).

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

RGE núm. 4687/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equiparació retributiva del personal docent. (Mesa de 15 de
novembre del 2000).

A la memòria dels pressuposts generals (secció 13) es
preveia "... l'equiparació retributiva del personal docent de
l'ensenyament públic amb els funcionaris de la comunitat
autònoma ...".

RGE núm. 4688/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
homologació del col·lectiu del personal docent. (Mesa de 15
de novembre del 2000).

Quin ha estat l'increment retributiu anual del professorat
durant el present exercici en l'esmentada finalitat? Quan s'ha
procedit a l'abonament corresponent?

RGE núm. 4689/00, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Jaén i
Palacios, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
distribució d'alumnes a l'Institut de Sineu. (Mesa de 15 de
novembre del 2000).
Palma, a 15 de novembre 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Quan ha fet efectiva la Conselleria d'Educació i Cultura "les
quantitats corresponents als endarreriments de la puja de l'IPC
experimentada al llarg dels anys 1998 i 1999, segons l'acord
subscrit el 8 de juny del 2000 amb els sindicats i la patronal?

Palma, a 9 de novembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta escrita.
Els pressuposts generals de l'any 2000, en el quadre núm. 1,
assenyalen un increment en el capítol 1 de 4.792.417.646
pessetes. Aquest increment es justifica "... en funció de la
dotació de noves places a educació, així com la corresponent
previsió per l'homologació del col·lectiu del personal docent
...".
A dia de la data, quines actuacions s'han realitzat amb
aquesta finalitat i quin ha estat l'import destinat a l'homologació
esmentada?

Palma, a 9 de novembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

Palma, a 9 de novembre 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.

B)

E)

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

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

Quan ha fet efectiu la Conselleria d'Educació i Cultura el
complement retributiu al professorat dels centres concertats,

Com estan distribuïts per grups els alumnes d'ESO a
l'institut de Sineu? Quin criteri s'ha establert en els agrupaments
dels alumnes d'un mateix curs?
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Palma, a 9 de novembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.

3.11. PREGUNTES AMB SOL·LICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4617/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ubicació del nou alberg juvenil de Menorca. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4618/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per al foment del joc maonès i el joc de la bolla a l'illa
de Menorca. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 15 de novembre del 2000).
RGE núm. 4619/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
preguntes no contestades per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 15 de novembre del 2000).
RGE núm. 4620/00, de l'Hble. Sra. Diputada Neus Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard per
part del Govern de l'aprovació dels PORN. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 15 de novembre
del 2000).

RGE núm. 4784/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per garantir el subministrament elèctric a Eivissa. (Mesa de
15 de novembre del 2000).
RGE núm. 4785/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inconstitucionalitat de l'ecotaxa. (Mesa de 15 de novembre
del 2000).
RGE núm. 4786/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destí de la finca d'Es Torretó a Menorca. (Mesa de 15 de
novembre del 2000).
RGE núm. 4787/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
disposició reglamentària que fixa els criteris de catalogació
dels jocs i esports tradicionals. (Mesa de 15 de novembre del
2000).
RGE núm. 4788/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació de
l'alberg juvenil d'Eivissa. (Mesa de 15 de novembre del
2000).
RGE núm. 4789/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació de
l'alberg juvenil de Formentera. (Mesa de 15 de novembre del
2000).
RGE núm. 4790/00, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de
caça, control i aprofitament de cabres assilvestrades. (Mesa
de 15 de novembre del 2000).

RGE núm. 4621/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a festival de teatre
de Tàrrega. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 15 de novembre del 2000).

Palma, a 15 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

RGE núm. 4622/00, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les obres
de l'institut de Sant Agustí. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 15 de novembre del 2000).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 4628/00, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
les indemnitzacions produïdes per l'aplicació de la norma
territorial cautelar aprovada pel Consell Insular d'Eivissa i
Formentera. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 15 de novembre 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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Ha decicit, ja, el Govern de les Illes Balears la ubicació del
nou alberg juvenil de Menorca?
Palma, a 18 d'octubre del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

RGE núm. 4782/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
situació dels cementiris. (Mesa de 15 de novembre del 2000).
RGE núm. 4783/00, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acumulació de residus a Son Reus. (Mesa de 15 de novembre
del 2000).
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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
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

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

Quines mesures i ajudes s'han establert per al foment i la
difusió del joc maonès i del joc de la bolla a l'illa de Menorca?
Palma, a 18 d'octubre 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 sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quan començaran les obres de l'institut de Sant Agustí a
l'illa d'Eivissa?
Palma, a 7 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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 conseller d'Educació i Cultura la
pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

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

Per quines raons no contesta el conseller d'Educació i
Cultura les preguntes formulades durant els mesos de maig i
juny del 2000, sobre diversos assumptes relacionats amb la
gestió dels museus de les Illes Balears?
Palma, a 7 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

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, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Té acordat el Molt Hble. Sr. President del Govern algun
pacte o acord amb la presidenta del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera en virtut del qual el Govern assumirà el 50% del
cost de les indemnitzacions que es produeixin per l'aplicació de
la norma territorial cautelar aprovada pel Consell Insular
d'Eivissa i Formentera?

D)

Palma, a 8 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Té previst el Govern retardar l'aprovació dels PORN en
tramitació fins a la promulgació d'una normativa autonòmica?
Palma, a 31 d'octubre del 2000.
La diputada:
Neus Marí i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Què opina la consellera de Sanitat de l'informe de la
Conselleria de Treball respecte de la situació dels cementiris?

E)

Palma, a 13 de novembre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin grup de teatre d'Eivissa i Formentera va ser convidat
pel Govern de les Illes Balears a participar en el Festival de
Teatre de Tàrrega?
Palma, a 7 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Què opina la consellera de Medi Ambient de l'acumulació de
residus a Son Reus?
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Palma, a 13 de novembre del 2000.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
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En quin estat de tramitació administrativa es troba la
disposició reglamentària anunciada pel Govern, que fixi els
criteris per a la catalogació dels jocs i esports tradicionals?
Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern per assegurar i
garantir el subministrament elèctric a la població d'Eivissa,
ateses les protestes formulades per l'empresa Gesa?
Palma, a 13 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Ha decidit ja el Govern de les Illes Balears la ubicació del
nou alberg juvenil d'Eivissa?
Palma, a 7 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
En quins arguments es basa el conseller de Presidència per
dubtar de la credibilitat dels informes de Garrigues-Andersen,
en relació amb la possible inconstitucionalitat de l'ecotaxa?
Palma, a 14 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Ha decidit ja el Govern de les Illes Balears la ubicació del
nou alberg juvenil de Formentera?
Palma, a 7 de novembre del 2000.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

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

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, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
Ha decidit ja el Govern de les Illes Balears a què destinarà
la finca d'Es Torretó a l'illa de Menorca?
Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.
És cert que la Conselleria de Medi Ambient ha suspès el
programa de caça, control i aprofitament de cabres
assilvestrades a diferents monts públics?
Palma, a 14 de novembre del 2000.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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

Ordre de Publicació

1.- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
complementar la quantia estatal dels préstecs a estudiants
universitaris fins a la quantitat d’un milió de pessetes.

RGE núm. 4679/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a préstecs a baix interès per als alumnes
universitaris. (Mesa de 15 de novembre del 2000).
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

2.- El Parlament insta el Govern de les Illes Balears per tal que
avali els préstecs dels estudiants universitaris que pertanyin a
famílies d’escàs nivell de renda.
Palma, a 2 de novembre del 2000.
El diputat:
Manuel Jaén i Palacios.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

L’informe Universitat 2000 (Bricall et alii) afirma que “...los
programas públicos de préstamos a estudiantes universitarios
buscarían (...) favorecer las inversiones en capital humano de
los individuos pemitiendo que esta inversión en formación no
dependa de la riqueza familiar, estableciendo para ello como
única garantía personal de estos préstamos los propios
ingresos futuros del estudiante”, i afegeix que la finançació
dels estudiants mitjançant aquest sistema és més eficient i justa
que el tradicional de les beques, ja suprimit en el Regne Unit
per al present curs escolar, després d’haver-se implantat la
modalitat del préstec-renda.

RGE núm. 4629/00, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dictamen sobre la possible incompatibilitat del Sr.
Rafael de Lacy, amb sol·licitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i General. (Mesa de 15
de novembre del 2000).

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports acaba de posar en
funcionament un programa de préstecs per a estudiants
universitaris. Aquesta iniciativa, que ja s’aplicarà en el present
curs escolar, complementa el sistema general de beques i
permet garantir el principi d’igualtat d’oportunitats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Els préstecs que podran concedir-se seran per un import
màxim de 630.000 pessetes i a un interès molt baix (1,8%,
aproximadament). Es financen pel MECD (50%) i, en una part
menor, per les entitats de crèdit que han estat seleccionades en
convocatòria pública. La devolució del crèdit, que contempla
un any de mancança, s’inicia a partir del segon any i s’amortitza
en tres anys, termini que s’estima raonable per a l’accés al lloc
de feina.
Quant als requisits exigibles figuren la nacionalitat
espanyola o d’alguns dels països de la Unió Europea, cursar el
darrer any de carrera i, en casos determinats, l’aval o la garantia
familiar.
Aquest nou sistema de préstecs recull les recomanacions de
la Declaració de la Conferència Mundial d’Educació Superior
(Unesco, 1998) i els suggeriments continguts a l’informe
Universitat 2000, que aconsella “...poner en marcha un
programa piloto de préstamos-renta, financiado por las
administraciones públicas, orientado a los estudiantes de los
últimos cursos”.

Ordre de Publicació

Palma, a 15 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez..

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'Assumptes
Institucionals i Generals.
Davant la polèmica generada sobre la possible
incompatibilitat del Sr. Rafael de Lacy com a representant
designat pel Govern de les Illes Balears a la Comissió Insular
d’Urbanisme de Mallorca, atesa la seva participació, amb el seu
vot de qualitat, en l’aprovació de la revisió del Pla general de
Calvià i la seva relació professional amb l’empresa promotora de
la Marina de Magaluf, fent al·legacions al Pla el febrer de l’any
99.
És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a encarregar, en el termini de deu dies, als seus Serveis
Jurídics, un dictamen sobre la possible incompatibilitat de la
participació del Sr. Rafael de Lacy com a representant del
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Govern de les Illes Balears en la Comissió Insular d’Urbanisme
de Mallorca en l’aprovació del Pla general de Calvià.

les places, els jardins, les platges, les infraestructures i els
serveis d'ambdues zones.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a remetre còpies del dictamen sobre la possible
incompatibilitat del Sr. de Lacy en referència a la seva
participació en l’aprovació del Pla general de Calvià a tots els
grups parlamentaris, en el termini de cinc dies des que aquest
dictamen sigui remès al Govern de les Illes Balears pels Serveis
Jurídics de l’Administració de la comunitat autònoma.

El resultat més evident de l'experiència pilot de l'observatori
turís tic ha estat que l'Institut compta amb un dossier de
mancances, punts positius o conflictius, etc., que han estat
avaluats de la manera més objectiva possible i que, d'alguna
manera, constitueixen com una radiografia de la qualitat de
l'entorn i ambiental d'una part concreta de Mallorca.

Palma, a 8 de novembre del 2000.
El portaveu:
José Mª González i Ortea.

D'altra banda, tant la relació de deficiències com els
suggeriments per a la seva millora han estat comunicats als
respectius ajuntaments implicats, amb la creació, si n'és el cas,
d'una comissió de seguiment de les millores que cal promoure.
Palma, 28 de setembre del 2000.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2483/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, relativa a subvenció que té
previst donar el Govern a Fires i Congressos per la fira
Tecnoturística. (BOPIB núm. 50 de 9 de juny del 2000).
No es tracta d'una subvenció, sinó d'un conveni de
col·laboració entre l'Ibatur i Fires i Congressos de Balears, SA,
que a data d'avui està pendent de firma, si bé la quantitat del
conveni a hores d'ara és de 30 milions de pessetes susceptibles
de modificació.
Palma, 23 d'octubre del 2000.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.
Aquesta conselleria té prevista la concessió d'una
subvenció de fins a 30 milions de pessetes
Palma, 11 de setembre del 2000.
El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Comerç
i Indústria:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3334/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a resultats de
l'observatori turístic. (BOPIB núm. 60 de 15 de setembre del
2000).
L'experiència pilot feta per l'observatori turístic a la Platja de
Palma i a Cala Millor ha permès realitzar un treball de camp per
avaluar la qualitat de l'entorn dels establiments turístics ubicats
en les zones turístiques indicades.
La feina feta per un grup de geògrafs al servei de l'Ibatur ha
permès comptabilitzar, processar, analitzar i avaluar un nombre
molt important de dades que reflecteixen la situació dels carrers,

C)
A la Pregunta RGE núm. 3335/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a l'ampliació del
treball de l'observatori turístic. (BOPIB núm. 60 de 15 de
setembre del 2000).
A més de la Platja de Palma i Cala Millor, que foren
escollides com a zones on desplegar l'experiència pilot,
l'observatori turístic ha ampliat el seu treball de camp i d'anàlisi
a les zones següents:
Mallorca: Cala Major (Palma); Port de Sóller; Gotmar, Siller,
Llenaire, es Pinaret, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç
(Pollença); Son Verí, Son Verí Nou, Cala Blava, s'Arenal,
Maioris Decima, es Puig Ros, sa Torre, Badia Blava, Badia Gran,
Tolleric, Cala Pi, Vallgornera, es Pas, s'Estanyol i Son Bieló
(Llucmajor); Campos (pendent d'inici); Cala Santanyí, Cala
Figuera, Portopetro, Cala d'Or, Cala Ferrera (Santanyí);
Portocolom, Cala Marçal, s'Arenal petit, s'Arenal gros, es Babo
i s'Algar (Felanitx); Manacor; Santa Ponça (Calvià); Cala Agulla
i Cala Rajada (Capdepera); Artà (pendent d'inici); Can Picafort
(Santa Margalida); Platja de Muro, ses Casetes des Capellans
i Can Picafort (Muro); es Barquerès, Manresa, puerto Cocodrilo
i Alcanada (Alcúdia)
Eivissa: Platja d'en Bossa (Sant Josep de sa Talaia); Figueretes
(Eivissa ciutat); Port d'es Torrent (Sant Josep de sa Talaia);
badia de Sant Antoni de Portmany; Cala Gració (Sant Antoni de
Portmany); Talamanca (Eivissa ciutat); Cala Llonga (Santa
Eulàlia del Riu); Portinatx (Sant Joan de Labritja).
Palma, 28 de setembre del 2000.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

1588

BOPIB núm. 70 - 17 de novembre del 2000
Ordre de Publicació

D)
A la Pregunta RGE núm. 3337/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a l'enquesta sobre
el retrocés de la desestacionalització. (BOPIB núm. 60 de 15 de
setembre del 2000).
Les dades i els resultats principals de l'enquesta feta per
l'Ibatur per acord del consell rector, de dia 14 de febrer del 2000,
són els següents:
L'enquesta és significativa, amb un 71,3% de respostes dels
establiments. El nombre de qüestionaris enviats i les respostes
obtingudes foren:
- Qüestionari A: Enviats, 166; respostes rebudes, 134;
percentatge, 80,7%
- Qüestionari B: Enviats, 57; respostes rebudes, 25;
percentatge, 43,8%.
- Total de qüestionaris enviats, 223. Total de respostes
rebudes, 159.
Nota: El qüestionari A s'adreçà als establiments inclosos en
la mostra habitual de l'anàlisi i el seguiment mensual de
l'ocupació (OSO). El B, a la resta d'establiments no integrants de
la mostra mensual d'ocupació, però oberts durant la temporada
d'estudi (de l'1 de novembre del 1999 fins al 29 de febrer del
2000).
Els resultats i les conclusions que es deriven de l'enquesta
són els següents:
Mallorca: Excepte el mes de novembre del 1999, que
arranca bastant bé, amb un +11,6% d'ocupació, tota la resta de
la temporada d'hivern l'índex d'ocupació se situa per sota del
que es va registrar durant l'hivern anterior. Aquesta tendència
a la baixa s'accentua el passat mes de febrer, que és quan es
registra la màxima deferència entre ambdues temporades (-4.541
turistes). El lleuger descens que s'insinua s'ha repartit de
manera uniforme entre els sectors/zones de l'illa.
Menorca: A Menorca, dins l'escassa magnitud de les xifres
absolutes referides a establiments oberts i places ocupades, la
temporada d'hivern d'enguany sembla ben positiva, ja que
registra augments importants. Fins i tot el gener del 2000 -que
presenta un descens fort d'ocupació, cosa que no succeí el
gener del 1999- registra un increment respecte de l'ocupació de
l'any anterior.
Eivissa: A la Pitiüsa major, l'ocupació cau un 13,3% el mes
de gener del 2000 respecte al mateix mes de l'any anterior,
encara que aquest mes de gener manté quasi el mateix nombre
de turistes que el registrat el mes de desembre del 99. En la resta
de mesos, sobretot el desembre, la taxa d'ocupació ha estat
positiva.
Per sectors, no destriam més que una forta pujada de la
planta oberta en el sector 2 durant el novembre del 1999 en
comparació amb el mateix mes del 1998, que no té
correspondència proporcional amb l'ocupació registrada.
Formentera: El novembre del 2000 l'oferta de la planta
oberta i la taxa d'ocupació es quintupliquen. En canvi, pel

desembre, mentre que l'oferta de planta oberta es multiplica per
7, l'ocupació sols es triplica. Pel gener del 2000, l'ocupació baixa
i l'oferta de places es multiplicà per 2,5. Finalment, el febrer
passat tant l'oferta com l'ocupació s'han triplicat.
Totes aquestes dades s'han de referir a les places ofertes i
ocupades l'hivern 1998-1999.
La previsió per a la temporada baixa vinent se sintetitza en
el següent requadre:
Qüestionari A: Dels 166 establiments consultats, 90 pensen
obrir la pròxima temporada d'hivern i 76 han decidit no obrir.
Qüestionari B: Dels 57 establiments consultats, 33 pensen obrir
la pròxima temporada d'hivern i 24 han decidit no obrir.
Conclusions:
a) Durant la temporada d'hivern 1999-2000 baixa, a Mallorca, tot
el turisme d'hivern.
b) La baixada del turisme d'hivern a Mallorca pot ser
significativa, ja que l'illa concentra la major part del turisme a
Balears.
c) Destaca el fort augment que tant a Menorca com a Eivissa
s'ha produït en el sector 1 el desembre passat i el sector 2
(febrer del 2000), com a conseqüència del turisme de l'Inserso.
d) Existeix una discordança entre les dades d'ocupació
derivades de l'enquesta i les dades d'arribades de passatgers
registrades els mateixos mesos, que indiquen un augment del
nombre de visitants, potser per l'existència d'un percentatge de
turistes que no s'allotja als hotels.
e) El 45,8% d'establiments ha decidit no obrir la temporada
vinent (A). El 42% d'establiments ha decidit no obrir la
temporada vinent (B).
Palma, 28 de setembre del 2000.
El conseller de Turisme:
Celestí Alomar i Mateu.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3763/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a mesures de
prevenció d'incendis a la temporada d'estiu. (BOPIB núm. 63
de 6 d'octubre del 2000).
Les mesures de lluita contra els incendis que es posaren en
marxa l'estiu passat consisteixen en el reforçament del sistema
a totes les illes, la inclusió de nous recursos humans ( i
redistribució dels que ja hi participaven) dependents de la
Direcció General de Biodiversitat, la incorporació gradual i la
desmobilització progressiva dels mitjans en funció de la
meteorologia, i el reforçament de les brigades.
El resum de les noves mesures posades en marxa és:
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- Contractació d'un helicòpter BELL-205, amb capacitat per fer
descàrregues d'aigua i transport de brigades durant tot l'any.

- Redacció del Pla de defensa contra incendis a la comarca
d'Eivissa i Formentera, 6.000.000 PTA.

- Contractació d'una aeronau per a l'illa de Menorca durant
l'època estiuenca.

- Redacció del Pla de defensa contra incendis a la comarca de
Menorca, 5.000.000 PTA.

- Contractació de tècnics per a les illes de Menorca i Eivissa i
Formentera (en total s'han incorporat tres enginyers tècnics
forestals).

- Inversions Pla d'accions prioritàries contra els incendis
forestals, 55.000.000 PTA.
- Construcció de cinc torres de vigilància, 46.000.000 PTA.

- Reforçament de totes les brigades amb l'increment del nombre
de treballadors/es per brigada.
- Incorporació d'una nova brigada a la zona de Sant Joan de
Labritja (Eivissa), i perllongament del servei de la brigada
d'Artà.

- Silvicultura preventiva, 23.000.000 PTA.
- Accions de sensibilització preventiva, 6.000.000 PTA.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

- Millora de la vigilància fixa (increment de vigilants i major
durada del servei)
- Servei de guàrdies de 24 hores del personal de la Direcció
General de Biodiversitat.
A més d'aquestes mesures, es va reforçar el personal tècnic
de la Direcció General de Biodiversitat amb la incorporació de
dos enginyers tècnics forestals més en la Secció d'Incendis
Forestals, i es va incrementar la dotació de guardes forestals en
cinc capatassos forestals més. Gràcies a aquesta mesura es van
poder situar dos guardes forestals per a tasques de direcció de
l'extinció dels incendis a cada un dels dos helicòpters situats a
les bases de Son Bonet i Betlem.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Medi Ambient:
Margalida Rosselló i Pons.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3764/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a mesures a
adoptar per part de la Conselleria de Medi Ambient en
relació al Pla contra incendis.. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre
del 2000).

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 3765/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a expedients
sobre menors infractors penals. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre
del 2000).
Aquesta pregunta s'ha de dirigir a la Fiscalia del Jutjat de
menors de les Illes Balears, donat que la Direcció General de
Menors desconeix aquesta informació.
En referència a l'execució de mesures, a l'actualitat s'estan
executant les mesures de 97 expedients, corresponents a 98
menors en total; és a dir, hi ha 98 menors complint alguna
mesura judicial o procés de mediació. D'aquests hi ha:
- 11 menors entre 12 i 14 anys.
- 49 menors entre 14 i 16 anys.
- 38 menors entre 16 i 18 anys (aquests darrers varen
cometre el delicte amb menys de 16 anys).
Aquestes dades poden ser modificades per part de
l'esmentada Fiscalia de menors.
Palma, 3 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

A continuació es relacionen algunes de les mesures que
prendrà la Conselleria de Medi Ambient durant els propers
mesos quant a incendis forestals, amb indicació dels
pressuposts prevists per a cada una d'elles.

Ordre de Publicació
H)

- Conveni per a la lluita contra els incendis forestals
(preservació del patrimoni forestal) amb el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera, 4.000.000 PTA.
- Conveni per a la lluita contra els incendis forestals
(preservació del patrimoni forestal) amb el Consell Insular de
Menorca, 4.000.000 PTA.
- Redacció del Pla de defensa contra incendis a la comarca
d'Artà, 3.000.000 PTA.

A la Pregunta RGE núm. 3766/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a menors
reclosos al centre penitenciari de Balears. (BOPIB núm. 63 de
6 d'octubre del 2000).
Aquesta pregunta s'ha de dirigir a les institucions
penitenciàries amb seu a la nostra comunitat autònoma, donat
que aquest govern no té competències en aquesta franja d'edat.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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Fernanda Caro i Blanco.

I)
A la Pregunta RGE núm. 3767/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a mesures
adoptades en prevenció de l'entrada en vigor de la Llei
5/2000. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).
S'ha reestructurat la Direcció General de Menors en dues
àrees: Centres i Medi obert.
S'ha ampliat la plantilla d'educadors i es fan periòdicament
cursos de formació específica. Es preveu duplicar el nombre de
places del centre Es Pinaret i s'ha obert el centre Sagrada
Família en règim semiobert amb capacitat per a vuit places.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3770/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a règims en què
es troben diferents menors infractors penals. (BOPIB núm. 63
de 6 d'octubre del 2000).
No hi ha cap menor en règim intern entenent que la
pregunta es refereix a règim tancat.
No hi ha cap menor en règim obert.

Hem sol·licitat amb insistència al Govern estatal la
necessària dotació econòmica i recursos per atendre amb
garanties els menors infractors.

A data d'avui hi ha 12 menors en règim semiobert.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació
M)
Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 3768/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a assistències
sol·licitades al Servei balear de mediació familiar. (BOPIB
núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).
Es calcula que el nombre de sol·licituds d'assistència per
part del Servei de mediació familiar, des del mes de març
d'enguany fins al mes d'octubre, han estat 246, amb una mitjana
de dos fills per persona.

A la Pregunta RGE núm. 3771/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a mares menors
de 21 anys infractores penals. (BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre
del 2000).
Referent al tram d'edat dels 12 als 16 anys no n'hi ha cap. Pel
que fa a majors de 16 anys, aquest govern no en té
competències.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Les famílies afectades han estat 61.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 3772/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a mesures per
als fills de mares menors de 21 anys infractores penals.
(BOPIB núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).

K)
A la Pregunta RGE núm. 3769/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Castillo i Ferrer, relativa a població a
Balears compresa en diferents edats. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).
Aquesta direcció general s'ha dirigit a l'Institut Balear
d'Estadística i ha demanat aquesta informació. Les darreres
dades de què disposa l'Institut sobre població desagregada per
edat pertanyents a l'última revisió del cadastre municipal
d'habitants feta l'1/01/98 són les següents:
- De 14 a 16 anys, 19.948 menors censats.
- De 16 a 18 anys, 21.688 menors censats.
- De 18 a 21 anys, 34.876 menors censats.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:

Aquesta comunitat autònoma, pel que fa a la franja d'edat
dels 12 als 16 anys, no té cap mare en règim d'internament.
Si es donés el cas, aquesta administració posarà en
funcionament totes les mesures necessàries perquè tant les
mares com els fills gaudeixin de totes les garanties per exercir
els drets que els reconeixen tant les lleis nacionals com les
internacionals.
Palma, 6 de novembre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
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Mateu Morro i Marcé.

O)
A la Pregunta RGE núm. 3774/00, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Neus Marí i Marí, relativa a aportacions
econòmiques a escoletes infantils. (BOPIB núm. 63 de 6
d'octubre del 2000).

La documentació a què fa referència la resposta, queda
depositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.

Segons consta en aquesta direcció general:
Ordre de Publicació
1.- La consignació pressupostària per al 2000 es concreta en
les partides següents:
- 23501/314101/46003 amb un pressupost definitiu de 29.405.290
pessetes.
- 23501/314101/48006 amb un pressupost definitiu de 28.280.068
pessetes.
- 23501/314101/46102 amb un pressupost definitiu de 2.484.4254
pessetes.

R)
A les Preguntes RGE núm. 4161/00 i 4162/00, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relatives a
partida pressupostària per despeses de caràcter immaterial.
(BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).
Atès que les dues preguntes tracten d'un mateix tema, les
contestam en una sola i adjuntam la consulta de relació de
partides en les diferents fases comptables.

2.- S'adjunta la informació sol·licitada.
Palma, 27 d'octubre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

Palma, 20 d'octubre del 2000.
La consellera de Benestar Social:
Fernanda Caro i Blanco.
La documentació a què fa referència la resposta, queda
depositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.

La documentació a què fa referència la resposta, queda
depositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 3808/00, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Manuel Jaén i Palacios, relativa a centres
concertats en funcionament en el curs 2000-2001. (BOPIB
núm. 63 de 6 d'octubre del 2000).
S'adjunta llistat dels centres educatius concertats
desglossat en unitats concertades a cadascun dels nivells.

S)
A les Preguntes RGE núm. 4167/00 i 4168/00, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relatives a
ajudes a certàmens ramaders. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre
del 2000).
Adjuntam la documentació següent: major general de
despeses i resum de la comissió avaluadora dels ajuts als
certàmens ramaders i fires agràries de data 28 d'abril del 2000.

El conseller d'Educació i Cultura:
Damià Pons i Pons.
La documentació a què fa referència la resposta, queda
depositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.

Palma, 27 d'octubre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.
La documentació a què fa referència la resposta, queda
depositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

Q)
A les Preguntes RGE núm. 4157/00 i 4159/00, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relatives a
millora d'infraestructures agràries. (BOPIB núm. 65 de 20
d'octubre del 2000).
Atès que les dues preguntes tracten d'un mateix tema, les
contestam en una sola i adjuntam la consulta d'informació del
sistema comptable.
Palma, 27 d'octubre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:

T)
A les Preguntes RGE núm. 4170/00, 4172/00 i 4173/00,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Josep Juan i Cardona,
relatives a línia de beques per a estudis agrícoles ramaders o
pesquers. (BOPIB núm. 65 de 20 d'octubre del 2000).
Atès que totes les preguntes fan referència al mateix tema,
les contestam en una cosa i adjuntam la documentació següent:
major general de despeses, Ordre del conseller d'Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, de 5 de gener del 2000, per la
qual s'estableix un pla singular de beques per als estudiants de
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Formació Professional Agrícola i Pesquera (BOCAIB núm. 7, de
15-1-2000), el model de carta que es va remetre als organismes
següents: Consell Insular de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, tots els ajuntaments, totes les cooperatives
agràries, totes les organitzacions agràries i acta de la reunió de
la comissió avaluadora de les beques per als estudiants de
Formació Professional Agrícola i Pesquera de data 9 de maig del
2000.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 2000, conformement amb l'establert
a l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el Pla
director sectorial per a la gestió de residus de construcciódemolició i voluminosos de les Illes Balears.

Palma, 27 d'octubre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

La documentació a què fa referència la resposta, queda
depositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
U)
A les Preguntes RGE núm. 4174/00 i 4175/00, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, relatives a
inversions a agències comercials. (BOPIB núm. 65 de 20
d'octubre del 2000).
Les agències comarcals no tenen fixat, inicialment,
pressupost de despeses, com tampoc no en té cap altre servei.
Amb el pressupost del capítol 2 es cobreixen totes les despeses
corrents de la conselleria. L'any 2000 tenia un crèdit inicial de
259.527.942 pessetes.

RGE núm. 4638/00, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 2000, conformement amb l'establert
a l'article 175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit de referència, que sol·licita la compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Medi Ambient, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el Pla de
residus sòlids urbans d'Eivissa i Formentera.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Vos adjuntam major general de despeses, capítol 6, de les
inversions que s'han fet en mobiliari, vehicles i material
informàtic en el qual s'ha recollit el que s'ha subministrat a les
agències comarcals.
Cal destacar que totes les agències s'han connectat a la
Intranet del Govern i se'ls ha dotat dels equips necessaris per
a la connexió al Simogan. S'han renovat, també, els vehicles i el
mobiliari.
Palma, 27 d'octubre del 2000.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mateu Morro i Marcé.
La documentació a què fa referència la resposta, queda
depositada al Registre General de l'Oficialia Major, a
disposició de totes les senyores diputades i de tots els senyors
diputats.

3.16. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4637/00, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a sol·licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Medi Ambient.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes
parcials als projectes de llei de pressuposts generals per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001 i de
mesures tributàries, administratives i de funció pública (RGE
núm. 4494/00 i 4495/00).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 2000, conformement amb l'establert
a l'article 93 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 4613/00, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, i acordà d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes parcials als dos projectes de llei esmentats
(publicats al BOPIB núm. 67, de 2 de novembre d'enguany),
fins al proper dia 27 de novembre, a les 14 hores. El termini
de presentació de les esmenes a la totalitat es manté fins dia
20 de novembre d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de les proposicions no de llei RGE
núm. 4150/00 i 4149/00.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 2000, admeté a tràmit els escrits RGE
núm. 4680/00 i 4684/00, presentats pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant els quals sol·licita la retirada de les dues
proposicions no de llei següent:
* RGE núm. 4150/00, relativa a la inclusió de la dessaladora
de Ciutadella al Pla hidrològic de Balears (BOPIB núm. 65,
de 20 d'octubre del 2000).
* RGE núm. 4149/00, relativa a retirada del projecte de llei
sobre estades a empreses turístiques d'allotjament destinat a
la dotació de fons per a la millora de l'activitat turística i la
prevenció del medi ambient (BOPIB núm. 65, de 20 d'octubre
del 2000).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 2000.
El President del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció errates BOPIB núm. 69.
- Pàgines 1550 i 1555. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant Ple. Ordre de publicació.
Apartat B)
On diu: RGE núm. 4537/00
Ha de dir: RGE núm. 4538/00
Apartat F)
On diu: RGE núm. 4540/00
Ha de dir: RGE núm. 4542/00
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