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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 23 d'abril del
1996, s'aprovà la Llei de modificació de l'article 45 de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Palma, a 7 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 45 DE LA
LLEI 2/1989, DE 22 DE FEBRER, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
DE LA COMUNITAT AUTONÒMA DE LES
ILLES BALEARS
Exposició de motius
La llengua coneguda històricament i científica com a
llengua catalana, és una de les llengües romàniques o neollatines
nascudes per l'evolució del llatí com a resultat de l'abundant ús
oral i escrit que en feren els pobles integrats successivament en el
que va ser l'Imperi Romà.
El nom de "català" per designar aquesta concreta
evolució del llatí clàssic, es comença a utilitzar i a reconèixer des
del segle XII, si bé, en aquells moments, també se la coneixia com
"romanç", "pla", "vulgar" i amb algun altre nom i, des d'una
localització geogràfica originària en el Rosselló i en el Principat
de Catalunya, es va anar estenent, durant els segles XIII i XIV,
cap a les Illes Balears i cap al Regne de València amb una
cronologia paralAlela a la de la Reconquesta.
Les Illes Balears passaren a formar part de l'àrea
lingüística catalana en el segle XIII (Mallorca, en el 1229; Eivissa
i Formentera, en el 1235; i Menorca, en el 1287) i, de llavors ençà,
el català ha estat la llengua pròpia de les Illes Balears.
Des d'aquell moment històric, la llengua catalana
(juntament amb el llatí en relació amb determinats usos i funcions
solemnes) s'arriba a convertir en la llengua utilitzada per la
Cancelleria i per l'Administració General i, en definitiva, és la
llengua usada pel poble de les Illes Balears com a instrument
autèntic de comunicació social, econòmica i cultural.
Els segles XVI i XVII marcaren una època de
decadència que es va manifestar en una minoració de la cultura
dels pobles de llengua catalana determinada per la prevalença
progressiva de la cultura castellana amb motiu de l'impuls que li
transmetia una situació política de predomini, davant la qual, però,
es pot afirmar que la gent del poble no va abandonar mai l'ús de
la llengua autòctona.

En el segle XVIII, els decrets de Nova Planta aboliren els
òrgans d'autogovern nascuts a l'empara de l'antiga Corona d'Aragó.
El dia 28 de novembre de 1715 el rei Felip V va signar al
Buen Retiro el Reial Decret de Nova Planta de l'Audiència de
Mallorca, així mateix cal remarcar la resolució reial de l'11 de
setembre de 1717 la qual, quant a la consulta dels jurats de la
Universitat i quant a la Ciutat i el Regne de Mallorca sobre la
llengua a utilitzar en l'administració, disposa: "En cuanto a esta
duda mando, se executen los despachos, como se propone en ella;
previniendo, se procure mañosamente ir introduciendo la lengua
castellana en aquellos pueblos".
La llengua catalana va entrar, doncs, en un procés oficial
de marginació en els diversos àmbits d'ús públic i formal en els
quals, fins aleshores, s'havia emprat amb tota normalitat.
Tot continuant amb la mateixa dinàmica, la Pragmàtica de
Carles III, el 1768, va eradicar la llengua catalana de la
documentació oficial, civil i eclesiàstica i, més endavant, ja durant
el segle XIX, diversa normativa d'origen estatal prohibeix l'ús de la
llengua catalana a l'ensenyament.
No obstant això, durant el segle XIX es produeix un cert
moviment de recuperació de la cultura dels pobles de parla catalana,
especialment en la literatura, que repercutirà en altres àmbits socials
com el periodisme, l'ensenyament i la política local, això permetrà,
a principis del segle XX, la creació d'institucions com l'Institut
d'Estudis Catalans (1907) i d'altres de característiques similars.
Malgrat això, en el segle actual, la llengua catalana ha
continuat patint, tret del breu parèntesi que suposà la Segona
República, una situació marginal, que es fa més evident, en
determinat moment, ja que és patent que no s'utilitzava en
l'ensenyament ni en els mitjans de comunicació i que l'ús n'era
interdit en l'àmbit oficial i en el públic, cosa que culminà en el
període polític marcat per la dictadura franquista.
Amb aquests antecedents, l'entrada en vigor de la
Constitució Espanyola de 1978 inaugura un nou ordre polític i
jurídic que, trencant amb els postulats del règim anterior, respon a
una exigència social en relació amb la implantació d'un sistema
democràtic de govern i amb unes pretensions innegables
d'autonomia i d'afirmació de la identitat pròpia de diversos territoris
en el marc d'un estat social i democràtic de dret, que es pronuncia
a favor de la proclamació de la llibertat, la igualtat, la justícia i el
pluralisme polític, com a valors superiors de l'ordenament jurídic.
La norma fonamental, en efecte, reconeix i garanteix el
dret a l'autonomia de totes les nacionalitats i regions en el marc de
la unitat de la nació espanyola com a pàtria comuna i indivisible de
tots els espanyols i estableix, d'acord amb això, una estructura
composta de l'Estat, de manera que les comunitats autònomes
apareixen com la solució organitzativa que és exponent dels
interessos del territori respectiu.
Però, a més a més, la Carta Magna té especialment en
compte el fet plurilingüe com a signe inequívoc d'identitat d'algunes
comunitats autònomes i, així, l'article tercer de la Constitució
Espanyola representa el primer tombant en la configuració del marc
jurídic adequat, que permetrà l'inici d'un procés de recuperació i de
promoció de les llengües pròpies dels territoris amb identitat
lingüística diferenciada que posarà remei, a poc a poc, a la situació
anterior de desemparament lingüístic a àmbits territorials com el de
les Illes Balears.

El nucli de l'article tercer precitat estableix, després
d'afirmar que el castellà és la llengua oficial de l'Estat, que les
altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives
comunitats autònomes, d'acord amb els seus estatuts, i que la
riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un
patrimoni cultural que s'ha de respectar i protegir especialment.

En el marc constitucional i estatutari la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears és dipositària del deure i del dret de
regular l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia i la relació
d'aquesta amb el castellà com a llengua oficial de tot l'Estat. Fent ús
d'aquestes competències s'aprovà la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears, els objectius de la qual
queden reflectits en el seu article primer.

A partir d'una declaració constitucional tan explícita,
l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, aprovat per la Llei
orgànica 2/1983, de 25 de febrer, proclama un vertader règim de
cooficialitat lingüística en el territori autonòmic -o de "doble
oficialitat", segons expressió doctrinal pròpia de la matèria- en els
termes concrets de l'article tercer, el qual, literalment, disposa que
la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, serà juntament amb
la castellana, la llengua oficial de la Comunitat Autònoma.

En aplicació de l'article 9.1 d'aquesta Llei 3/1986, de 29
d'abril, es va dictar el Decret 100/1990, de 29 de novembre, pel qual
es regula l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el qual
s'ordena i sistematitza l'ús de la llengua catalana, oralment o per
escrit, en les activitats administratives.

Alhora, el mateix article tercer de l'Estatut, ressalta el
dret que tenen tots els ciutadans de les Illes a conèixer-la i a usarla i que ningú no pot ser discriminat per causa de l'idioma.

Després de l'exposició del conjunt normatiu general sobre
la matèria, s'ha d'abordar més concretament la problemàtica que
susciten els drets i els deures lingüístics en les relacions
anomenades de supremacia especial i, més particularment, en
l'àmbit de la funció pública.

Així mateix, l'Estatut d'Autonomia vincula l'actuació
dels poders públics autonòmics a l'objectiu d'aconseguir
equilibrar, pel que fa referència a l'ús lingüístic, la situació de la
llengua catalana i de la castellana i, així, l'article 14 de l'Estatut
encomana als poders públics la normalització lingüística
corresponent i, concretant aquests fins, atribueix a l'Administració
autonòmica la competència exclusiva per a l'ensenyament de la
llengua catalana, en harmonia amb els plans d'estudis estatals, i
estableix que les modalitats insulars de la llengua catalana seran
objecte de protecció i d'estudi, sense perjudici de la unitat de
l'idioma.
El model de multilingüisme adoptat per la Constitució
gira al voltant del concepte de llengua oficial i, respecte d'això,
d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional proclamada
a partir de la Sentència 82/1986, de 26 de juny, una llengua és
oficial quan és reconeguda pels poders públics com a mitjà normal
de comunicació entre ells i en la relació d'aquests amb els
subjectes privats, amb plena validesa i efectes jurídics.
L'oficialitat de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, es fonamenta en el respecte a un estatut de territorialitat
derivat del text constitucional i solemnitzat en l'Estatut
d'Autonomia amb la finalitat de mantenir la primacia de cada
llengua en el seu territori històric. L'oficialitat del castellà, d'altra
banda, s'ha de derivar del respecte a un estatut personal que prové,
en aquest cas, de la pròpia norma constitucional la qual proclama
aquesta oficialitat per a l'àmbit íntegre de l'Estat espanyol amb la
finalitat d'emparar els drets lingüístics de tots els ciutadans amb
independència del territori en el qual es trobin.

En aquest sentit, una de les qüestions que s'havien de
resoldre era si les administracions públiques poden fixar, quant a la
regulació dels diferents sistemes de selecció i contractació del
personal, l'exigència de conèixer la llengua cooficial amb la
castellana, ja sigui com a mèrit preferent, ja sigui com a condició
ineludible per accedir al servei de l'Administració pública.
Aquesta és una qüestió clarament lligada a la prohibició
constitucional i estatutària de la discriminació per motius lingüístics
que convé tractar amb cautela i fer servir la doctrina jurisprudencial
emanada sobre aquesta matèria.
En aquest punt, s'ha de començar per indicar que la
postura inicial del Tribunal Suprem en relació amb la valoració de
l'idioma català com a simple mèrit per accedir a un lloc de treball al
servei d'una administració pública fou qualificada, per la doctrina,
com a cautelosa i, en algun cas, fins i tot pertorbadora, pel fet que
considerà ilAlegítima aquesta valoració de l'idioma català com a
mèrit en un procés selectiu d'accés a la funció pública.
Aquesta postura, no obstant això, s'ha anat superant a poc
a poc i, actualment, s'han de reconèixer amb satisfacció els
progressos de la jurisdicció ordinària sobre aquesta matèria, que
s'han produït, en general, a l'empara de la doctrina jurisprudencial
emanada del Tribunal Constitucional.
Efectivament, l'actitud del Tribunal Constitucional ha
estat, generalment, més sensible en aquest terreny i, així, a partir del
pronunciament contingut a la Sentència 76/1983, de 5 d'agost, s'ha
evolucionat cap a la interpretació més satisfactòria dels postulats de
la Carta Magna sobre les llengües cooficials diferents de la
castellana.
A la Sentència 46/1991, de 28 de febrer, el Tribunal
Constitucional va tenir ocasió de pronunciar-se sobre l'exigència
d'una capacitació lingüística determinada per accedir a la funció
pública en una comunitat autònoma amb dues llengües oficials (en
concret, aquesta sentència es refereix al contingut de l'article 34 de
la Llei 17/1985, de 23 de juliol, del Parlament de Catalunya, en el
qual s'exigia de manera general una capacitació lingüística al
personal que volgués ingressar al servei de l'Administració pública
catalana).

En aquesta sentència, el Tribunal Constitucional
interpreta l'article 3 de la Constitució en relació amb els articles
14, 23.2 i 103 de la Carta Magna i resol el litigi amb la
proclamació de la constitucionalitat plena de l'article 34 de la Llei
17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya, per tal com aquesta exigeix que
"en el procés de selecció s'ha d'acreditar el coneixement de la
llengua catalana en la seva expressió oral i escrita".
L'anàlisi de la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional assenyala que és possible l'exigència d'uns
coneixements orals i escrits mínims a tot el personal al servei
d'una administració pública radicada en una comunitat autònoma
amb dues llengües oficials. A més, insisteix el suprem intèrpret de
la Constitució que aquesta exigència és compatible amb les bases
estatals dictades per l'article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
medidas para la reforma de la Función Pública, aplicables a totes
les administracions públiques i conclou, definitivament, que
l'exigència de coneixements lingüístics no és discriminatòria per
a aquelles persones que no coneixen la llengua catalana ni és,
tampoc, un requisit contrari al principi de mèrit i de capacitat que
estableix l'article 103 de la Constitució (fonament jurídic II de la
Sentència). Per això, tot interpretant-lo, assenyala el Tribunal
Constitucional que aquest article 103 imposa la càrrega, a
qualsevol aspirant a una plaça a l'Administració pública,
d'acreditar la capacitat, els coneixements i la idoneïtat de què
disposa i, així, l'exigència del coneixement de l'idioma oficial.
Tanmateix, s'haurà de tenir en compte, en cada cas, que el nivell
i el domini de la llengua que s'exigeix seran adequats a l'activitat
que ha d'exercir en el si de l'administració i al context social on
s'hagi de desplegar la funció pública, amb la finalitat d'ajustar-se
al principi d'eficàcia que es demana a tota Administració pública
i sense oblidar, mai, que una aplicació desproporcionada sí que
podria ser inconstitucional per discriminatòria.
Havent establert i exposat quina és la doctrina
jurisprudencial sobre la matèria, ara correspon passar a examinar
quin ha estat el tractament que la normativa específica reguladora
de la funció pública a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ha donat a aquesta qüestió concreta.
Amb caràcter previ, s'ha de precisar que la norma
reguladora de la funció pública, a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, és la Llei 2/1989, de 22 de febrer, que és posterior
en el temps (1986-1989) a la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística a les Illes Balears.
Aquest caràcter de llei posterior fa possible que el text
de l'articulat de la Llei de la funció pública incorpori els
pronunciaments que la Llei de normalització lingüística pretenia
traslladar, des de la regulació de caràcter general, a l'àmbit concret
i específic de les relacions de supremacia especial que informen
el contingut bàsic de la funció pública. Aquesta situació implica,
no obstant això, conseqüències jurídiques que no són totalment
favorables a interpretacions extensives del contingut de la
normativa lingüística.

Efectivament, un cop publicada la Llei 3/1986, de 29
d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, amb caràcter
de norma aplicable a tot l'àmbit de la Comunitat Autònoma, el
contingut d'aquesta, de caràcter general, comprèn: l'ús oficial de la
llengua, l'ensenyament, els mitjans de comunicació social, la funció
normalitzadora dels poders públics i els dota d'una sèrie de mesures
d'abast genèric i, tot això, sense perjudici que, en aquest àmbit
multidisciplinar, la Llei contengui alguna referència concreta (Títol
I. De l'ús oficial, article 16 i Títol IV. De la funció normalitzadora
dels poders públics, article 35) a la matèria de funció pública que,
en definitiva, com es podrà comprovar després, s'han traslladat amb
la major literalitat possible al text de la Llei de la funció pública,
però que, un cop feta aquesta translació legislativa, s'ha d'assenyalar
que el contingut de la Llei de funció pública es converteix, com a
llei posterior i llei especial, en text que preval davant el contingut de
la Llei de normalització lingüística en aquesta matèria concreta.
Si passam a l'articulat concret de la Llei de la funció
pública, resulta que l'article 45 d'aquest text legal (Títol IV.
Estructura i organització de la funció pública. Capítol V. Selecció
de personal i proveïment de llocs de treball), acollint clarament el
que disposa l'article 16.2 de la Llei de normalització lingüística,
estableix que "...A les proves selectives que es realitzin per a l'accés
a les places de l'Administració a l'àmbit territorial de les Illes
Balears, s'ha de tenir en compte, entre altres mèrits, el nivell de
coneixement de les dues llengües oficials, la ponderació del qual
determinarà l'Administració per a cada nivell professional. Els qui
superin les proves selectives han d'acreditar els seus coneixements
del català oral i escrit. En cas contrari, quedaran compromesos a la
realització dels cursos que, amb aquesta finalitat, organitzi la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a presentar els certificats
d'aprofitament corresponents".
El Decret 100/1990, de 29 de novembre, que, tot
desplegant la Llei de normalització lingüística, regula l'ús de les
llengües oficials de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, encarregà al Govern perquè, a proposta de la
conselleria competent en matèria de personal, fixàs els criteris de
classificació dels llocs de treball del personal al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d'acord amb els nivells de coneixement de català necessaris per
ocupar-los (article 24.1) i que en totes les bases de les convocatòries
per a la selecció de personal al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, funcionaris o contractats,
en propietat o amb caràcter temporal, fins i tot les de promoció
interna, s'ha d'incloure la pràctica obligatòria d'un exercici de català
o l'acreditació del seu coneixement, segons el cas, amb l'objectiu de
valorar i assegurar que el nivell de coneixement de l'aspirant
correspon al nivell assignat obligatòriament a cada lloc, a més de
considerar-ho com a mèrit en tots els casos, d'acord amb l'article 45
de la Llei de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. Aquells que superin les proves selectives i no hagin
acreditat els coneixements de català necessaris resten obligats a
realitzar els cursos que s'organitzin amb aquesta finalitat, d'acord
amb l'article 25, i a presentar el certificat d'aprofitament
corresponent. (Article 26, apartats 1 i 2).

Aquest context roman inalterable fins a la publicació del
Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament
d'ingrés del personal al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, el qual dedica un capítol de l'articulat (el capítol IX)
a la regulació de la llengua pròpia d'aquesta comunitat autònoma
pel que fa referència a l'ingrés del personal al servei de
l'Administració.

Tot el que hem dit s'ha de posar en contacte ara mateix,
amb la realitat per la qual travessa la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i contrastar-ho, a nivell sociolingüístic, amb les
exigències i compromisos que el poder públic ha d'assumir en raó
dels postulats ideològics que, en un sistema democràtic,
antecedeixen a la consecució de l'acció de govern.

L'article 39 del Reglament esmentat disposa que:
"Aquells que aspirin a ocupar els llocs de treball inclosos en la
convocatòria que, d'acord amb la relació de llocs aprovada,
tenguin assignat un nivell determinat de coneixement de la llengua
catalana que sigui un requisit essencial per exercir-los, hauran de
superar la puntuació mínima exigida en la convocatòria de
l'exercici corresponent, el qual serà sempre el primer dels que es
realitzin a la fase d'oposició".

Com a conseqüència de tot això, i un cop passats més de
tretze anys des de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, quan
s'han complert els deu anys de l'efectivitat de la Llei de
normalització lingüística i amb més de set anys d'experiència en la
pràctica derivada de l'aplicació de la Llei de la funció pública de la
Comunitat Autònoma, es considera convenient i oportuna la
modificació, mitjançant la redacció d'un nou text, de l'article 45 de
la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

L'article 40.1 del mateix reglament, d'altra banda,
estableix que: "Aquells que resultin seleccionats i obtenguin un
lloc de treball que, d'acord amb la relació de llocs aprovada,
tenguin assignat un determinat nivell de coneixement de la llengua
catalana que no constitueixi requisit essencial per exercir-lo,
hauran d'acreditar, si no ho havien fet eventualment en l'exercici
voluntari de llengua catalana que estableixi la convocatòria, que
tenen aquest nivell de coneixement. En cas contrari, i abans de la
presa de possessió, d'acord amb el que disposa l'article 45 de la
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, s'hauran de comprometre a
realitzar els cursos que organitzi amb aquesta finalitat
l'Administració autonòmica, a través de l'Institut Balear de
l'Administració Pública o l'organisme o servei que exerceixi
aquestes funcions, fins a assolir el nivell corresponent al lloc de
treball, circumstància que s'acreditarà presentant el certificat
corresponent".
L'article 40.2 del reglament esmentat, així mateix,
estableix que: "Si el personal compromès a assistir a aquest curs
o cursos deixava d'anar-hi sense causa justificada, es considerarà
falta, a l'efecte de l'aplicació del règim disciplinari regulat en el
capítol V (articles 96 a 103), títol V, de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de la funció pública d'aquesta comunitat autònoma. La
gravetat o levitat d'aquesta falta es qualificarà atenent els criteris
continguts a l'article 100 de l'esmentada Llei 2/1989".
Aquestes redaccions continuen mantenint l'estat dels
requisits lingüístics per a l'accés a la funció pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els mateixos termes
de disponibilitat que va establir l'article 45 de la Llei de la funció
pública oportunament si bé augmenten el matís d'exigència del
coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma i,
com a conseqüència d'això, en les proves selectives realitzades
fins ara, no s'ha imposat l'exigència d'haver d'acreditar el
coneixement de la llengua pròpia de les Illes Balears com a
requisit imprescindible i inexcusable que, si no es podia acreditar,
impedís la superació de les dites proves selectives.
En la pràctica, la no acreditació dels coneixements orals
i escrits de català únicament provocava el compromís de realitzar
els cursos que l'Administració organitzàs i de presentar el
certificat d'aprofitament corresponent.

Article únic
L'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda
redactat amb el tenor literal següent:
"La selecció del personal al servei de l'Administració
autonòmica, sigui funcionari, sigui laboral, d'acord amb l'oferta
pública d'ocupació que s'hagi realitzat, s'ha d'efectuar amb criteris
d'objectivitat en aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat
dels aspirants i amb convocatòria pública prèvia.
A les proves selectives que es realitzin per a l'accés a les
places de l'Administració en l'àmbit territorial de les Illes Balears,
s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua pròpia de la Comunitat
Autònoma en expressió oral i/o escrita, respectant plenament el
principi de proporcionalitat a nivell d'exigència d'un determinat
coneixement, que haurà d'estar relacionat, en qualsevol cas, amb les
places o funcions de què es tracti".
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les disposicions que s'oposin al que
disposa aquesta llei o la contradiguin.
Disposició final primera
S'autoritza el Govern de la Comunitat Autònoma perquè,
per via reglamentària, desplegui i precisi l'abast del contingut de la
llei present.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Seu del Parlament, 7 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
La Secretària :
Pilar Ferrer i Bascuñana.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2583/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dones
beneficiades del Projecte Empredona. (Mesa de 7 de maig del
1996).
RGE núm. 2584/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves
amb discapacitats beneficiaris del projecte d'ocupació amb suport
finançat per Codefoc. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2585/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques de les corporacions locals per al
finançament dels programes realitzats per Codefoc. (Mesa de 7 de
maig del 1996).

RGE núm. 2603/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per desenvolupar el mar legal de l'artesania a les Illes
Balears. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2604/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions de foment de projectes d'estalvi energètic. (Mesa de 7 de
maig del 1996).
RGE núm. 2605/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions de foment de projectes de protecció mediambiental. (Mesa
de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2606/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions d'assessories externes dins el Pla de
Reindustrialització. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2607/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació
de la realització de l'estudi "Hàbits de compra dels turistes". (Mesa
de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2608/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació
actual de les "Monografies sobre comerç a les zones turístiques".
(Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2595/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions en matèria de foment a la creació d'una exposició
permanent d'artesania. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2643/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fullets i llibres
turístics que s'han realitzat durant l'any 1995. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2596/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a fires
i exposicions d'artesania promogudes des de la Conselleria de
Comerç i Indústria. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2644/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en
esdeveniments de caràcter cultural, esportiu, folklòric, etc, durant
l'any 1995. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2597/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
regulació de les zones d'interès artesà. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2645/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en la
contractació de publicitat en les contraportades dels catàlegs dels
"tour operators" i en actuacions de promocionar les illes l'any 1995.
(Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2598/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actualitzacions del repertori d'oficis artesans. (Mesa de 7 de maig
del 1996).

RGE núm. 2650/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionament de
les oficines d'informació. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2599/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a creació
de l'escola d'artesania. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2651/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de màrqueting
de la Conselleria de Turisme. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2600/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per millorar la formació professional dels artesans.
(Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2652/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grups
educacionals convidats per la Conselleria de Turisme. (Mesa de 7 de
maig del 1996).

RGE núm. 2601/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per difondre els instruments oficials de garantia de
qualitat. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2653/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publi-reportatges
en els diaris d'Anglaterra i Alemanya durant el 1995. (Mesa de 7 de
maig del 1996).

RGE núm. 2602/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per promocionar les "manifestacions artesanals". (Mesa
de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2654/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Oficina
Internacional de Mitjans de Comunicació. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2667/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència
tècnica per a l'expedient de l'ITV d'Eivissa. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2655/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del
turisme d'hivern a Balears. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2668/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència
tècnica per a l'elaboració de Tipologia Territorial orientada a l'ús
comercial. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2656/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments que
han adaptat els seus planejaments al POOT de Mallorca. (Mesa de
7 de maig del 1996).

RGE núm. 2669/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pròrroga de
l'assistència tècnica de serveis i neteja. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2657/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats d'indústria durant l'any 1995. (Mesa de 7 de
maig del 1996).

RGE núm. 2670/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència
tècnica per a la realització de treballs d'inspecció i control del treball
de camp dels estudis previs a l'elaboració del Pla Director Sectorial
d'Equipaments Comercials. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2658/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sancions d'indústria que s'han produït via de constrenyiment. (Mesa
de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2671/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actualització
del repertori d'oficis artesans. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2659/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició d'un vehicle Opel Omega a la Conselleria de Comerç i
Indústria. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2672/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de
les zones d'interès artesà. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2660/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició d'un vehicle Land Rover. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2673/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fires i
exposicions artesanals que s'han promocionat durant el 1995. (Mesa
de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2661/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència tècnica relativa al "Comercio alternativo en Baleares".
(Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2674/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació de
la Conselleria de Comerç i Indústria el 1995 a la fira Baleart. (Mesa
de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2662/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència tècnica per a l'elaboració de monografies sobre comerç
a les zones turístiques. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2675/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una
exposició permanent d'artesania. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2663/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència tècnica pel seguiment d'accions formatives en el sector
del comerç. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2664/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència tècnica per treballs específics per a la redacció del Pla
Director Sectorial d'Equipaments Comercials. (Mesa de 7 de maig
del 1996).
RGE núm. 2665/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència tècnica per a l'estudi "Hàbits de compra dels turistes".
(Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2666/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència tècnica per a la realització de treballs administratius per
al programa de direcció i serveis generals. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2676/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a divulgació
títols oficials de garantia de qualitat. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2677/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment a la
publicació d'Estudis sobre temes artesanals. (Mesa de 7 de maig del
1996).
RGE núm. 2678/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a foment i
finançament a la realització de cursos i cursets per a la formació
artesanal. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2679/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi
previ a la constitució d'una empresa pública per a la gestió d'una
escola d'artesania. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2680/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola d'artesania. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2681/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
redacció i edició de la "Revista d'Artesania". (Mesa de 7 de maig
del 1996).
RGE núm. 2682/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altes,
ampliacions, modificacions, baixes de l'àrea de competències de la
Conselleria de Comerç i Indústria durant el 1995. (Mesa de 7 de
maig del 1996).
RGE núm. 2683/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
registres produïts el 1995 als registres especials d'indústries
artesanes, tallers de reparació d'automòbils i tacògrafs i de tallers
de muntatge d'estructures metàl•liques. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2690/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes
d'activitats classificades que s'han tramitat durant el 1995. (Mesa de
7 de maig del 1996).
RGE núm. 2691/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quants
mesuratges d'aparells assortidors, peses i mesures control de qualitat
i de tarifes es van realitzar a cada illa l'any 1995. (Mesa de 7 de maig
del 1996).
RGE núm. 2692/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tramitacions
d'expedients de concessió de beneficis a polígons de localització
preferent. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2693/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carnets
d'instal•lador autoritzat que s'han lliurat durant el 1995. (Mesa de 7
de maig del 1996).
RGE núm. 2694/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
d'actuacions d'estalvi i diversificació de l'energia i d'aplicació de
noves tecnologies. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2684/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
documents de qualificació empresarial per a les indústries de la
construcció, fusta i suro van ser lliurades per la Conselleria de
Comerç i Indústria durant el 1995. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2695/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elaboracions
de publicacions tècniques relacionades amb els objectius del
programa d'energia i medi ambient industrial. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2685/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'autorització de posada en funcionament de les
instal•lacions regulades per la legislació vigent, que utilitzen,
produeixen, emmagatzemen, transporten i distribueixen productes
petrolífers. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2696/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a difusions i
publicacions tècniques relacionades amb els objectius del programa
d'energia i medi ambient industrial que va participar durant el 1995
la Conselleria de Comerç i Indústria. (Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2686/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'instal•lacions de producció elèctrica, transformació,
transport, distribució, línia de mitja tensió i estacions
transformadores. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2687/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'expropiació forçosa i d'urgent ocupació de línies i
terrenys. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2688/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'aparells elevadors, instal•lacions sanitàries, recipients
de pressió i emmagatzemament de productes químics. (Mesa de 7 de
maig del 1996).
RGE núm. 2689/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autoritzacions i controls que s'han realitzat durant el 1995 a
empreses col•laboradores de l'Administració. (Mesa de 7 de maig
del 1996).

RGE núm. 2697/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients que
es van tramitar d'ajudes econòmiques durant el 1995 a la Conselleria
de Comerç i Indústria. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2698/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'Electrificació Rural. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2699/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions que
es van realitzar durant el 1995 a indústries potencialment
contaminadores. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2700/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost que va
tenir la gestió del laboratori de Medi Ambient Industrial. (Mesa de 7
de maig del 1996).
RGE núm. 2701/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a indústries que
s'han donat d'alta al cens d'indústries potencialment contaminadores.
(Mesa de 7 de maig del 1996).

RGE núm. 2702/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indústries contaminadores que estan censades a cada illa a 31-1295 com potencialment contaminadores. (Mesa de 7 de maig del
1996).

RGE núm. 2714/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses que
es van realitzar durant l'exercici del 1995 relatives al Pla de
Reindustrialització regulades pel Decret 53/1994. (Mesa de 7 de maig
del 1996).

RGE núm. 2703/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
investigacions que s'han duit a terme o s'ha participat en el tema de
la contaminació atmosfèrica. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2704/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de transports de materials radioactius. (Mesa de 7 de
maig del 1996).
RGE núm. 2705/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos que es van realitzar durant el 1995 de capacitació per a
instal•lacions radioactives. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2706/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
de la gestió del laboratori d'anàlisis d'isòtops radioactius. (Mesa de
7 de maig del 1996).
RGE núm. 2707/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
controls del laboratoris autoritzats per realitzar anàlisis i contrasts.
(Mesa de 7 de maig del 1996).

Palma, a 7 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les dones beneficiades amb dificultats
d'insercció en el món laboral, residents a Menorca, del Projecte
Empredona del 1994?
Palma, a 24 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 2708/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
controls d'indústries de metalls preciosos. (Mesa de 7 de maig del
1996).

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

RGE núm. 2709/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions i mesuraments que es van realitzar durant el 1995 dels
aparells assortidors de carburants. (Mesa de 7 de maig del 1996).

Quins han estat els beneficiaris pertanyents al col•lectiu
de joves amb discapacitats de l'Illa de Menorca, del projecte
d'ocupació amb suport finançat per Codefoc?
Palma, a 24 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

RGE núm. 2710/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses del Pla de Suport a la Modernització del Comerç a
Balears. (Mesa de 7 de maig del 1996).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2711/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses que es van realitzar durant l'exercici del 1995 relatives al
Pla de Reindustrialització regulades pel Decret 48/1994. (Mesa de
7 de maig del 1996).
RGE núm. 2712/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses que es van realitzar durant l'exercici del 1995 relatives al
Pla de Reindustrialització regulades pel Decret 51/1994. (Mesa de
7 de maig del 1996).
RGE núm. 2713/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses que es van realitzar durant l'exercici del 1995 relatives al
Pla de Reindustrialització regulades pel Decret 52/1994. (Mesa de
7 de maig del 1996).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les aportacions econòmiques realitzades el
1993, 1994 i 1995, per cadascuna de les corporacions locals de les
Illes Balears, al finançament dels programes del 1993, 1994 i 1995
realitzats per Codefoc?
Palma, a 24 d'abril del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, per dur a terme l'activitat prevista a
la memòria dels pressuposts de la Conselleria en matèria de
"Foment a la creació d'una exposició permanent" d'artesania?

Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
En la memòria explicativa dels pressuposts de la
Conselleria de Comerç i Indústria corresponents a l'any 1995, la
creació de l'escola d'artesania s'hi troba entre els objectius a
aconseguir.
Quin és el nivell de compliment d'aquest objectiu?
Quines són les dificultats detectades per dur-lo a terme?

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

Amb quin cost s'ha valorat la seva posada en
funcionament?

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Com es pensa solucionar la problemàtica que representa
el fet pluriinsular amb les dificultats causades pels desplaçaments
entre les illes dels possibles alumnes?

Quines fires i quines exposicions d'artesania s'han
promogut des de la Conselleria de Comerç i Indústria durant l'any
1995?
Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

F)

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995, a cada una de les Illes, per tal
de millorar la formació professional dels artesans?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Entre les activitats previstes a la memòria dels
pressuposts de la Conselleria de Comerç i Indústria corresponents
a l'any 1995, s'hi troba la de "Regulació de les zones d'interès
artesà". Quin és el nivell de compliment d'aquesta activitat
prevista?
Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines actualitzacions del repertori d'oficis artesans s'ha
realitzat durant l'any 1995?
Quina és la relació dels oficis artesans que actualment
estan inclosos al repertori?

Quin nombre d'artesans han participat en cada activitat
formativa?
Quin cost ha representat per la Conselleria?
Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995, per tal de "difondre els
instruments oficials de garantia de qualitat (Carta de Mestre
Artesà, Distintiu de Qualitat Artesana)"?

Quines actuacions de foment de projectes d'estalvi
energètic s'han duit a terme des de la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'any 1995, en aplicació del Pla de
Reindustrialització de les Illes Balears?

Amb quin cost?

Quines aportacions econòmiques
Conselleria per dur a terme cada projecte?

Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

ha

realitzat

la

Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995, per tal de promocionar les
"manifestacions artesanals" a cada una de les Illes?
Quin cost ha representat per la Conselleria cada una
d'aquestes actuacions?
Quin nombre d'artesans hi han participat?

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines actuacions de foment de projectes de protecció
mediambiental s'han duit a terme des de la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, en aplicació del Pla de
Reindustrialització de les Illes Balears?
Quines aportacions econòmiques
Conselleria per dur a terme cada projecte?

ha

realitzat

la

Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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 la Comunitat Autònoma 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 la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Ha realitzat la Conselleria de Comerç i Indústria durant
l'any 1995, alguna actuació per desenvolupar el marc legal de
l'artesania a les Illes Balears?

Quantes contractacions d'assessories externes s'han
produït durant l'any 1995 per part d'empreses de les Balears, amb el
suport econòmic de la Conselleria de Comerç i Indústria dins el Pla
de Reindustrialització, per tal de planificar i executar plans de
millora de la competitivitat?

Amb quins objectius?
Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin cost ha representat per la Conselleria cada
contractació?
S'han avaluat els resultats obtinguts?
Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

S)

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

En quina situació es troba la realització de l'estudi
"Hàbits de compra del turistes", encarregat per la Conselleria de
Comerç i Indústria?

Quines quantitats per illes s'han gastat en la col•laboració,
patrocini i aportacions a activitats i esdeveniments de caràcter
cultural, esportiu, folklòric, etc., durant l'any 1995, indicant-ne
quantitat en cadascuna d'elles?

Quin cost ha tingut la realització d'aquest estudi?
Palma, a 25 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Quina persona o empresa l'ha realitzat?
Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
En quina situació es troba la realització de les
"monografies sobre comerç a les zones turístiques", encarregat per
la Conselleria de Comerç i Indústria?

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 la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina quantitat s'ha gastat en la contractació de publicitat
en les contraportades dels catàlegs dels tour operators i en
actuacions amb els mateixos per promocionar les illes l'any 1995 i
per cada una de les illes?
Palma, a 25 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Quin cost ha tingut la realització d'aquest estudi?
Quina persona o empresa l'ha realitzat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Mercadal, a 29 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Han entrat en funcionament les oficines d'informació
encarregades d'estudiar l'evolució del mercat a Anglaterra i
Alemanya, amb quin personal i amb quin cost?
Palma, a 25 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Quins fullets i llibres turístics, en quins idiomes, sobre
quines illes i per quin valor s'han realitzat durant l'any 1995?
Palma, a 25 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
S'ha realitzat qualque Pla de màrqueting previst dins el
pressupost de l'any 1995 de la Conselleria de Turisme? Quin cost ha
tingut la realització d'aquest?
Palma, a 25 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants de grups educacionals (periodistes i venedors) ha
convidat la Conselleria de Turisme dins el programa de l'Ibatur de
l'any 1995, indicant-ne estades a cada una de les illes, països de
procedència i cost de cada un d'aquest grup?
Palma, a 25 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Donat que fa un que s'ha aprovat definitivament el Poot de
Mallorca, i que ha finalitzat el termini que tenien els ajuntaments de
l'illa de Mallorca per adaptar els seus planejaments al Pla.
Quants i quins ajuntaments han adaptat els seus
planejaments al Poot de Mallorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quins publi-reportatges, sobre quines illes i a quins
diaris d'Anglaterra i Alemanya s'han realitzat per part de la
Conselleria de Turisme l'any 1995?
Palma, a 26 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants expedients sancionadors s'han incoat d'indústria a
cada illa i per quins motius durant l'exercici del 1995?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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

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

Quina tasca ha realitzat l'Oficina Internacional de
Mitjans de Comunicació durant l'any 1995 i quina valoració en fa
la Conselleria de Turisme?
Palma, a 26 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina quantitat té previst destinar la Conselleria de
Turisme a la promoció del turisme d'hivern a Balears per cada una
de les illes cara a la temporada 96-97, indicant-ne el país i
programa?
Palma, a 26 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes sancions d'indústria s'han produït via de
constrenyiment, efectuant-se certificacions de descobert, i s'han
enviat a la Conselleria d'Economia i Hisenda per a la seva execució
per via executiva, de quina quantia i de quines illes durant l'exercici
del 1995?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
S'ha adquirit durant l'exercici del 1995 un vehicle Opel
Omega a la Conselleria de Comerç i Indústria i per a quin servei?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

AI)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina partida
i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'exercici del 1995, pel seguiment d'accions
formatives en el sector del comerç?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
S'ha adquirit durant l'exercici del 1995 a la Conselleria
de Comerç i Indústria un vehicle Land Rover i per a quin servei?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina partida
i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'exercici del 1995, per treballs específics per a la
redacció del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

AG)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

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

Quina assistència tècnica, per quina quantia i quina
empresa ha contractat durant l'any 1995 la Conselleria de Comerç
i Indústria relativa al "Comercio alternativo en Baleares"?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina partida
i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'exercici del 1995, per a l'estudi "Hàbits de compra
dels Turistes"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

AH)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina
partida i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'exercici del 1995, per a l'elaboració de
monografies sobre comerç a les zones turístiques?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina partida
i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'exercici del 1995, per a la realització de treballs
administratius per al programa de direcció i serveis generals?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

AP)

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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina
partida i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'exercici del 1995, per a l'expedient de
l'ITV d'Eivissa?

Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina partida
i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'exercici del 1995, per a la realització de treballs
d'inspecció i control de treball de camp dels estudis previs a
l'elaboració del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials?

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina
partida i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'exercici del 1995, per a l'elaboració de
Tipologia Territorial orientada a l'ús comercial?

AQ)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Va actualitzar durant l'any 1995 la Conselleria de Comerç
i Indústria el repertori d'oficis artesans?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
AO)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina assistència tècnica, per quina quantia, quina
partida i quina empresa s'ha contractat des de la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'exercici del 1995, per a la pròrroga de
l'assistència tècnica de serveis i neteja?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina regulació va dur a terme durant l'any 1995, la
Conselleria de Comerç i Indústria, de les zones d'interès artesà?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines fires i exposicions artesanals va promocionar
durant l'exercici del 1995 la Conselleria de Comerç i Indústria, a
quines illes i quines quanties?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

AX)

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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

De quina quantia va esser l'aportació de la Conselleria
de Comerç i Indústria durant l'exercici del 1995 a la fira Baleart?

Quina quantitat, a quines empreses o entitats, de quina
partida i de quines illes es van destinar per la Conselleria de Comerç
i Indústria, durant l'exercici del 1995, pel foment a la publicació
d'Estudis sobre temes artesanals?

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AY)

Per quina quantia durant l'exercici del 1995 i a quines
illes va realitzar la Conselleria de Comerç i Indústria,... de la
creació d'una exposició permanent d'artesania?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina quantitat, a quines empreses o entitats, de quina
partida i de quines illes es van destinar per la Conselleria de Comerç
i Indústria, per al foment i finançament a la realització de cursos i
cursets per a la formació artesanal?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina divulgació, a quins mitjans de comunicació, i per
quines quanties es van realitzar durant l'exercici del 1995 des de
la Conselleria de Comerç i Indústria dels títols oficials de garantia
de qualitat?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
S'ha realitzat durant l'exercici del 1995 un estudi previ a
la constitució d'una empresa pública per a la gestió d'una escola
d'artesania?
Quina empresa s'ha adjudicat l'estudi i per quina quantia?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
S'ha posat en funcionament durant l'exercici del 1995 una
escola d'artesania?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

BF)

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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin cost i quina partida va tenir a l'exercici del 1995 la
redacció i edició de la "Revista d'Artesania"?

Quants expedients i de quines illes s'han tramitat durant
l'exercici del 1995 per la Conselleria de Comerç i Indústria, relatius
a tramitació, inspecció i redacció de les actes d'autorització de
posada en funcionament de les instal•lacions regulades per la
legislació vigent, que utilitzen, produeixen, emmagatzemen,
transporten i distribueixen productes petrolífers, GLP i canalitzat,
així com d'aquelles que la Conselleria hagi considerat convenients?

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

BC)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

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

Quantes indústries i de quines illes s'han registrat com
altes, ampliacions, modificacions, baixes de l'àrea de
competències de la Conselleria de Comerç i Indústria, durant
l'exercici del 1995?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants expedients i de quines illes s'han tramitat durant
l'exercici del 1995 per la Conselleria de Comerç i Indústria, relatius
a tramitació d'expedients administratius d'instal•lacions de
producció elèctrica (centrals), transformació (subcentrals), transport
(xarxa AT), distribució (centres de transformació), línia de mitja
tensió i estacions transformadores?

BD)

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants registres i de quines illes s'han produït durant
l'exercici del 1995 als registres especials d'indústries artesanes,
tallers de reparació d'automòbils i tacògrafs i de tallers de
muntatge d'estructures metàl•liques?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants documents de qualificació empresarial per a les
indústries de la construcció, fusta i suro van ser lliurades per la
Conselleria de Comerç i Indústria, durant l'exercici del 1995 i de
quines illes?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

BH)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants expedients, de quines illes, a quins llocs i per quins
motius, s'han tramitat durant l'exercici del 1995 per la Conselleria
de Comerç i Indústria, relatius a tramitació, d'expedients
d'expropiació forçosa i d'urgent ocupació de línies i terrenys?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
BI)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants expedients i de quines illes s'han tramitat durant
l'exercici del 1995 per la Conselleria de Comerç i Indústria,
relatius a tramitació d'expedients d'aparells elevadors,
instal•lacions sanitàries, recipients de pressió i emmagatzemament
de productes químics?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants mesuratges d'aparells assortidors, peses i mesures,
control de la qualitat i de tarifes es van realitzar a cada illa durant
l'exercici del 1995 per la Conselleria de Comerç i Indústria?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes autoritzacions i quants controls s'han realitzat
durant l'exercici del 1995 des de la Conselleria de Comerç i
Indústria e empreses col•laboradores de l'Administració i de
quines illes?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes tramitacions d'expedients de concessió de
beneficis a polígons de localització preferent s'han realitzat durant
l'exercici del 1995 i per quins municipis per la Conselleria de
Comerç i Indústria?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants carnets d'instal•lador autoritzat s'han lliurat a cada
illa durant l'exercici del 1995 per la Conselleria de Comerç i
Indústria?

Quants informes d'activitats classificades i de quines
illes es van tramitar durant l'exercici del 1995 des de la
Conselleria de Comerç i Indústria?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes subvencions, a quines empreses o entitats i de
quines illes, per quina quantia i de quina partida va destinar la
Conselleria de Comerç i Indústria durant l'exercici del 1995 per a la
promoció d'actuacions d'estalvi i diversificació de l'energia i
d'aplicació de noves tecnologies?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)

BS)

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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes elaboracions de publicacions tècniques
relacionades amb els objectius del programa d'energia i medi
ambient industrial ha realitzat la Conselleria de Comerç i Indústria
durant l'exercici del 1995 i per quina quantia cadascuna d'elles?

Quines gestions es van realitzar durant l'exercici del 1995
a la Conselleria de Comerç i Indústria del Pla d'Electrificació Rural?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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

BT)

BQ)

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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
En quines difusions i de quines publicacions tècniques
relacionades amb els objectius del programa d'energia i medi
ambient industrial va participar durant l'exercici del 1995 la
Conselleria de Comerç i Indústria i per quina quantia cadascuna
d'elles?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Quantes inspeccions, a quines empreses i de quines illes,
es van realitzar durant l'exercici del 1995 per la Conselleria de
Comerç i Indústria d'indústries potencialment contaminadores?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)

BR)

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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin cost va tenir la gestió del laboratori de Medi
Ambient Industrial durant l'exercici del 1995 i per quins conceptes
comptables?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants expedients, de quina illa, per quina quantia, en
base a quina normativa legal de la CAIB i partida pressupostària
es van tramitar d'ajudes econòmiques durant l'exercici del 1995 a
la Conselleria de Comerç i Indústria?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes indústries s'han donat d'alta i de quines illes
durant l'exercici del 1995 al cens d'indústries potencialment
contaminadores?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes indústries contaminadores estan censades a cada
illa a 31-12-95 com potencialment contaminadores?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quin cost i contra quina partida es va comptabilitzar
durant l'exercici del 1995 la gestió de laboratori d'anàlisis d'isòtops
radioactius?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines investigacions, sobre quin tema, per quin cost i
amb quina aplicació pressupostària s'han duit a terme o s'ha
participat per part de la Conselleria de Comerç i Indústria en el
tema de la contaminació atmosfèrica?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants controls i a quines illes es van realitzar durant
l'exercici del 1995 dels laboratoris autoritzats per realitzar anàlisis
i contrasts?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions i a quines illes s'han realitzat per
la Conselleria de Comerç i Indústria durant l'exercici del 1995 de
transports de materials radioactius?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants controls i a quines illes es van realitzar durant
l'exercici del 1995 d'indústries de metalls preciosos?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CE)

Quants cursos i a quines illes i amb quin cost es van
realitzar durant l'exercici del 1995 de capacitació per a
instal•lacions radioactives?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions i mesuraments i a quines illes es van
realitzar durant l'exercici del 1995 dels aparells assortidors de
carburants?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)

CI)

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 la Comunitat Autònoma 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines despeses s'han realitzat durant l'exercici del 1995
relatives al Pla de Suport a la Modernització del Comerç a
Balears, a quines empreses o entitats va anar destinades. de quines
illes, per quin valor cadascuna d'elles i quines partides
pressupostàries?

Quines despeses es van realitzar durant l'exercici del 1995
relatives al Pla de Reindustrialització de les Illes Balears i regulades
pel Decret 52/1994, de 28 d'abril, sobre Innovació i
Desenvolupament Tecnològic, a quines empreses o entitats van anar
destinades, de quines illes, per quin valor cadascuna i quines
partides pressupostàries?

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses es van realitzar durant l'exercici del
1995 relatives al Pla de Reindustrialització de les Illes Balears i
regulades pel Decret 48/1994, de 28 d'abril, sobre Disseny i
qualitat, a quines empreses o entitats van anar destinades, de
quines illes, per quin valor cadascuna i quines partides
pressupostàries?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

CJ)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses es van realitzar durant l'exercici del 1995
relatives al Pla de Reindustrialització de les Illes Balears i regulades
pel Decret 53/1994, de 28 d'abril, sobre Accions Formatives i
d'Assessorament, a quines empreses o entitats van anar destinades,
de quines illes, per quin valor cadascuna i quines partides
pressupostàries?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses es van realitzar durant l'exercici del
1995 relatives al Pla de Reindustrialització de les Illes Balears i
regulades pel Decret 51/1994, de 28 d'abril, sobre Protecció
Mediambiental i Estalvi Energètic, a quines empreses o entitats
van anar destinades, de quines illes, per quin valor cadascuna i
quines partides pressupostàries?
Palma, a 30 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2586/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mari i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació
d'inspector de turisme. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2587/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a raons que
obliguen que el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es publiqui en dos tamanys diferents. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2588/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inventari de
punts d'abocament d'aigües domèstiques i industrials. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 7 de maig del 1996).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2589/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inventari d'aprofitaments d'aigües subterrànies. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2590/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
decisions a prendre en relació als aqüífers sobreexplotats o amb
risc de sobreexplotació. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 7 de maig del 1996).

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 la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quan creu el Govern que podrà tenir un inventari de punts
d'abocament d'aigües domèstiques i industrials?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

RGE núm. 2591/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació
de les Juntes Insulars d'Explotació. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 7 de maig del 1996).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 7 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

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 la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quan creu el Govern de la Comunitat que podrà disposar
d'un inventari d'aprofitaments d'aigües subterrànies, tant legals com
il•legals?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Ha contractat la Conselleria de Turisme els inspectors
que va anunciar que contractaria en el debat dels pressuposts de la
Comunitat per al 1996?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Mari i Serra.
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 la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines raons obliguen que el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears es publiqui en dos
tamanys diferents en lloc de triar la més còmoda i adequada?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines decisions pensa prendre el Govern en relació als
aqüífers sobreexplotats o amb risc de sobreexplotació?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quan es crearan les Juntes Insulars d'Explotació previstes
al Decret 11/1994, que regula la organització i règim jurídic de
l'administració hidràulica de Balears?
Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2592/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regular l'adquisició del certificat de capacitació per fer
l'ensenyament en llengua catalana. (Mesa de 7 de maig del 1996).
RGE núm. 2593/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adhesió a l'any europeu de l'educació. (Mesa de 7 de
maig del 1996).
Palma, a 7 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

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
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El Parlament Europeu va declarar l'any 1996 com "l'any
europeu de l'educació i la formació permanent".
La declaració implica la realització d'accions d'informació,
sensibilització i promoció sobre les oportunitats de l'educació i la
formació professional permanent.
Atesa la possibilitat d'accedir a finançament per part de la
comissió europea per dur a terme les dites accions.
El Grup Parlamentari Socialista, presenta la següent
Proposició no de Llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a adherirse activament a la celebració de l'any europeu de l'educació i la
formació professional permanent i a promoure accions d'acord amb
la decisió 2493/1995 del Parlament Europeu i del Consell.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

L'objectiu de les titulacions previstes a l'ordre del
Conseller de Cultura Educació i Esports de 25 de maig del 1995,
i també a les anteriors, és el de garantir que l'ensenyament en
llengua catalana als centres educatius de les Illes Balears es faci
amb uns nivells de qualitat lingüística acceptable.
Aquesta titulació és un requisit per obtenir un destí
definitiu a les places dels centres educatius de titularitat estatal a
la nostra comunitat autònoma, i també per obtenir, per trasllat,
places que estiguin catalogades com a bilingües.
No obstant el que s'ha dit abans, els coneixements que
s'inclouen a l'esmentada ordre i que regulen els objectius generals
i específics, així com els criteris d'avaluació, introdueixen
elements de caràcter sòcio-lingüístic, històric i jurídic que, si bé
són interessants, no són necessaris per garantir un domini
acceptable de la llengua i suposen un esforç considerable pel
conjunt de professors i professores.
Per aquest motiu el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent Proposició no de Llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
regular l'adquisició del certificat de capacitació per fer
l'ensenyament en llengua catalana amb els següents criteris:
1.- El dit certificat abastarà els professors i professores
d'educació secundària i aquells professors especialistes en
l'educació infantil i primària que no imparteixen l'àrea de llengua
catalana.
2.- El contingut del currículum inclourà només
coneixements ortogràfics, lèxics i morfosintàctics.
3.- S'establiran els criteris d'avaluació i de correcció de
les proves d'acord amb els objectius generals i específics.
Palma, a 30 d'abril del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a termini presentació esmenes al Projecte de Llei
RGE. núm.2543/96.
El termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de
Llei RGE. núm. 2543/96, sobre incompatibilitats dels membres del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres
càrrecs d'aquesta administració i de creació dels registres d'interesos
i de patrimoni, (publicat al BOPIB núm. 40 de 6 de maig del 1996),
finalitzarà dia 10 de setembre del 1996, a les 13 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a de del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

5. CORRECCIÓ ERRATES

Relativa a retirada de la Proposició no de Llei RGE. núm.
469/96 , del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Ordre de Publicació

B)

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en reunió de dia 24 d'abril del 1996, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM comunicà la retirada de la Proposició no de Llei
RGE núm. 469/96, relativa a nou projecte carretera Deià-Sóller;
(BOPIB núm 29 de 16 de febrer del 1996).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) Correcció errates BOPIB núm. 40.
- Apartat C) Anunci de licitació.
On diu: 4.- Cànon d'explotació: ...pesetes...
Ha de dir: ...pessetes...
On diu: 5.- Garantia: ...n'ès...
Ha de dir: ...n'és...
On diu: 8.- Presentació d'ofertes: ...limit...
Ha de dir: ...límit...

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a fixació del proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de maig del 1996,conformement amb l'establert per l'article
30.1.6 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus en
reunió de dia 30 d'abril, acordà de fixar per al proper període
ordinari de sessions el calendari següent:

On diu: 8.- Presentació d'ofertes: ...S'hi es...
Ha de dir: ...Si es...
On diu: 8.- Presentació d'ofertes: ...s'estarà el...
Ha de dir: ...s'estarà al...
On diu: 8.- Presentació d'ofertes: ...en el esmentat...
Ha de dir: ...en l'esmentat...
On diu: 9.- Obertura de proposicions: ...cas de que s'hagin
tramesos...
Ha de dir: ...cas que s'hagin tramès...

De dia 1 d'octubre a dia 30 de novembre del 1996,
ambdós inclosos.

On diu: 9.- Obertura de proposicions: ...arribada...
Ha de dir: ...arribat...

En conseqüència, el període hàbil a efectes de còmput de
Terminis s'inicia dia 2 de setembre del 1996.

On diu: 9.- Obertura de proposicions: ...s'enderrirà...
Ha de dir: ...s'endarrerirà...

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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