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AG) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
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AL) Del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a personal
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AP) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
subvenció per muntatge de fires a salons sectorials. RGE núm. 1188/92.
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AQ) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a empreses a les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria per a la promoció del comerç. RGE núm. 1189/92. 1062
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AS) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
estudis realitzats sobre temes de distribució comercial. RGE núm. 1191/92.
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AT) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a realització de cursos sobre temes artesanals. RGE núm. 1192/92.
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AU) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a impuls a la creació d'una exposició permanent d'artesania. RGE núm. 1193/92.
1062
AV) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a foment de fires i exposicions artesanals amb càrrec al programa 6210. RGE núm. 1194/92.
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AX) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a accions pel desenrotllament d'oficis artesanals. RGE núm. 1195/92.
1062
AY) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a regulació de zones d'interès artesanal. RGE núm. 1196/92.
1063
AZ) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a foment de publicacions d'estudis de temes artesanals. RGE núm. 1197/92.
1063
BA) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a empreses a les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria per a la prospecció de mercats. RGE núm. 1198/92.1063
BB) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a empreses a les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria per a la millora de la imatge de l'empresa i dels seus
productes. RGE núm. 1199/92.
1063
BC) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a empreses a les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria per a projectes de millora de comercialització. RGE núm.
1200/92.
1063
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BD) Del Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a la instalAlació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a un immoble del carrer dels Foners. RGE núm. 1201/92.
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BE) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a II
Conferència Parlament Europeu-Regions de la CE. RGE núm. 1205/92.
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BF) Del Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa al cost
del pavelló de la fira FITUR. RGE núm. 1224/92.
1064
BG) Del Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
sessions celebrades per la Comissió del Pla de modernització d'allotjaments turístics. RGE núm. 1226/92.
1064
BH) Del Diputat Hble. Sr. Víctor Tur, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a anàlisi
d'aigües a les platges. RGE núm. 1232/92.
1064
BI) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
problemàtica de malalts terminals. RGE núm. 1247/92.
1064
BJ) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a centre
per a malalts terminals de sida. RGE núm. 1248/92.
1064
BK) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a evolució
de la meningitis. RGE núm. 1249/92.
1065
BL) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
participació a la V Trobada Internacional per a la difusió de la cultura catalana. RGE núm. 1250/92.
1065
BM) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
participació a programes culturals de la Generalitat de Catalunya. RGE núm. 1251/92.
1065
BN) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a llicència
municipal d'obres del pavelló balear a l'Expo. RGE núm. 1252/92.
1065
BO) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
compliment de la mesura 1.4.B) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1253/92.
1065
BP) Del Diputat Hble. Sr. Joan F. López, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
compliment de la mesura 1.4.A) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. RGE núm. 1255/92.
1065
BQ) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció de l'Institut de Promoció del Turisme. RGE núm. 1269/92.
1066
BR) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció d'ISBA SGR. RGE núm. 1270/92.
1066
BS) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció d'ISBA Serveis SA RGE núm. 1271/92.
1066
BT) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció del Centre de Documentació Europea. RGE núm. 1272/92.
1066
BU) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció de l'Institut de Biologia Animal (IBABSA). RGE núm. 1273/92.
1066
BV) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció del Servei d'Aqüicultura Marina SA (SEAMASA). RGE núm. 1274/92.
1067
BX) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció dels Serveis Forestals de Balears SA (SEFOBASA). RGE núm. 1275/92.
1067
BY) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció de l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN). RGE núm. 1276/92.
1067
BZ) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció de l'IBAVI. RGE núm. 1277/92.
1067
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CA) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció de l'Institut Balear de Disseny. RGE núm. 1278/92.
1067
CB) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció de Foment Industrial. RGE núm. 1279/92.
1067
CC) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut (IBSJ). RGE núm. 1280/92.
1068
CD) Del Diputat Hble. Sr. Pere Sampol, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a sistema
de convocatòria i selecció dels Serveis de Millora Agrària (SEMILLA). RGE núm. 1281/92.
1068
CE) Del Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a pla
ecològic de Mallorca de la Federació Internacional de Tour Operadors (IFTO). RGE núm. 1288/92.
1068
CF) Del Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
transferències a IFEBAL. RGE núm. 1293/92.
1068
CG) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
irregularitats al conjunt històric i artístic de Valldemossa. RGE núm. 1294/92.
1068
CH) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a programes
conjunts amb la Creu Roja. RGE núm. 1297/92.
1069
V.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) De la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa
a la manca de criteri i unificació respecte de la promoció turística de l'illa d'Eivissa. RGE núm. 1176/92.
1069
B) Del Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM, dirigida al Govern de la CA, relativa a
problemàtica dels treballadors de Pons. RGE núm. 1202/92.
1070
C) Del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a manca de
senyalització vertical i horitzontal a la carretera 812 de Sant Antoni en direcció a Santa Agnès de Corona, a Eivissa. RGE núm. 1221/92.
1070
D) Del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a estat en què
es troba la vorera esquerra de la carretera 812 a Eivissa. RGE núm. 1222/92.
1070
E) Del Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a gestions
duites a terme per aconseguir que vengui l'ABTA el 1993. RGE núm. 1223/92.
1070
F) Del Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a resultats
de la partida dels 100 milions de pessetes destinada a la comercialització directa. RGE núm. 1225/92.
1070
G) Del Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a desviació
de la carretera Alaior-cala en Porter al seu pas pel jaciment arqueològic de Torralba d'en Salord. RGE núm. 1227/92.
1070
H) Del Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a
declaració feta per un menor davant el Departament de Protecció de Menors de Palma, sobre la seva estada en el centre Es Milà, al diari
Menorca. RGE núm. 1236/92.
1070
I) Del Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa a termini de
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per a l'acabament de la ronda de ses Païsses de Sant Antoni. RGE núm.
1285/92.
1071
J) De la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al Govern de la CA, relativa criteris
de la Direcció General de Joventut per seleccionar els finalistes de la CAIB per assistir i/o participar al Festival Internacional de cinema
de Cannes. RGE núm. 1286/92.
1071
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VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
A) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pagament expedients de crèdit. RGE núm. 1181/92.
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B) Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures a prendre per tal d'evitar l'activitat dels anomenats "manteros".
RGE núm. 1184/92.
1071
C) Dels Grups Parlamentaris MIXT, SOCIALISTA, i PSM I EEM, relativa a presentació del Projecte de Llei per a la creació
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. RGE núm. 1291/92.
1072

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

COMISSIONS PARLAMENT
TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, RGE núm. 1208/92, relativa
a normalització lingüística, amb solAlicitud de tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
promoure la normalització lingüística en l'àmbit de l'esport. El
Govern de les Illes Balears cooperarà amb el TERMCAT i el
COOB '92 mitjançant l'adquisició i l'adequada divulgació de la
terminologia oficial olímpica en llengua catalana i la posarà a
l'abast dels escolars, entitats i clubs esportius i juvenils i
federacions esportives.
El Govern de les Illes Balears ajudarà amb mesures
tècnico-lingüístiques i econòmiques els clubs i entitats que
promouen l'esport perquè usin la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, en la seva activitat interna i projecció externa.
Ciutadella, 17 de març del 1992.
El Portaveu segon:
Joan F. López i Casasnovas.

D'acord amb el que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

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 PSM I EEM presenta la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant comissió.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1228/92, relativa a pla
d'habitatge, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
D'acord amb el que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Normalització lingüística a l'àmbit de l'esport.
Una fita tan rellevant com la celebració properament
de les olimpíades a Barcelona és una ocasió immillorable no
sols per promoure l'esport, sinó també d'altres aspectes amb
ells
relacionats, tot aprofitant l'onada llarga de l'atenció
informativa i formativa que aquest fets sens dubte reportaran.
Segons aquesta idea, el COOB '92 i el Centre de
Terminologia per a la Llengua Catalana (TERMCAT) van
signar un acord per dur a terme la recopilació adequació i
fixació de la terminologia oficial olímpica. Fruit d'aquest
acord ha estat la publicació d'una colAlecció de vint-i-vuit
diccionaris dels esports oficials i de demostració, dels quals
ja han aparegut més de quinze volums.
Atenent la cooperació que per temps el Departament
de Cultura del Govern de les Illes Balears ha mantingut amb
el TERMCAT, el Diputat sotasignant, en nom del Grup
Parlamentari PSM I EEM presenta la següent,

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb els
articles 163 i concordants del Reglament del Parlament,
presenta la proposició no de llei següent per tal que sigui
tramitada davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
Pla d'habitatge.
La situaci6 econòmica de les Illes Balears i en especial
la crisi del sector de la construcció, fan imprescindible que el
Govern de la CA, posi en funcionament un conjunt d'accions
amb la finalitat d'incrementar el nivell d'activitat i donar
confiança al sector.
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El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Per tot això el Parlament de les Illes Balears acorda:
El Govern de la CA posarà en funcionament de
forma immediata el Pla d'Habitatge per al 1992, tant en la
faceta de promoció d'habitatge nou, públic i privat, com en la
subvenció d'interessos per als habitatges ja construïts i de
lloguer.

Ordre de Publicació
En aquest sentit el Govern obrirà oficines
informatives i de gestió en els consells insulars.
Així mateix el Govern de la CA realitzarà un ampli
esforç informatiu de les previsions de construcció pública i
privada i de les ajudes previstes per als anys 1993-1995.
Palma, 12 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de març del 1992, es donà per assabentada
de l'escrit RGE núm. 1254/92, presentat pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, mitjançant el qual es comunica la retirada de la
solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, RGE núm. 1170/91 admesa per la Mesa
del Parlament en reunió celebrada dia 9 de juliol del 1991.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.- INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

E)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 24 de març del 1992, es donà per
assabentada de l'escrit RGE núm. 1206/92, presentat pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual es
comunica la retirada de la solAlicitud de compareixença de
l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social RGE núm.
1591/91 admesa per la Mesa del Parlament en reunió
celebrada dia 1 d'octubre del 1991.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 1287/92, presentat pel tres diputats-membres de la
Comissió d'Ordenació Territorial adscrits al Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori davant la Comissió de referència per
tal de celebrar sessió informativa sobre el Decret 12/1992 de
13 de febrer, sobre terminis per a complir i adquirir facultats
urbanístiques, prevists a la Llei 8/1990.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 24 de març del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 1207/92, presentat pel Grup Parlamentari
PSM I EEM, mitjançant el qual se solAlicita compareixença
de l'Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i Esports
davant la Comissió de Cultura per tal d'informar sobre el
desenvolupament de la campanya interinstitucional per a la
normalització lingüística.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de març del 1992, es donà per assabentada
de l'escrit RGE núm. 1290/92, presentat pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant el qual es comunica la retirada de la
solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Comerç i Indústria, RGE núm. 701/92 (BOPIB núm. 24, de 9
de març del 1992).
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 24 de març del 1992, admeté a tràmit
l'escrit RGE núm. 1212/92, presentat pel tres
diputats-membres de la Comissió d'Economia adscrits al
Grup Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se
solAlicita compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç
i Indústria davant la Comissió de referència per tal de
celebrar sessió informativa sobre resultats del Pla
d'industrialització durant els anys 1987-91.

G)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 24 de març del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm. 1295/92, presentat pel Grup Parlamentari PSM I
EEM, mitjançant el qual se solAlicita compareixença de l'Hble.
Sr. Conseller de Comerç i Indústria davant la Comissió
d'Ordenació Territorial per tal d'informar sobre la política de
medi ambient de la Conselleria d'Indústria.
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El que es publica per a coneixement general
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera.

Igualment que es realitzin les negociacions precises
amb la finalitat que en el sistema de finançament futur es
distingeixi entre suficiència i solidaritat, accentuant la
tendència cap a l'equilibri de la finançació per càpita entre les
comunitats autònomes del mateix nivell competencial.
Palma, 18 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ
I.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 18 de març del 1992, acordà d'admetre
a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm. 1239/92,
presentades pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, en relació
amb els Acords Autonòmics i el nou sistema de finançament
autonòmic en el període 92-96.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicaci6 al
BOPIB.
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de març del 1992, acordà d'admetre a tràmit
les Propostes de Resolució RGE núm. 1240/92, presentades pel
Grup Parlamentari PP-UM, en relació amb els Acords
Autonòmics i el nou sistema de finançament autonòmic en el
període 92-96.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 19 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Palma, a 19 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i C1adera.
B)
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta les següents propostes de resolució,
com a conseqüència del debat de la comunicació del Govern
RGE núm. 885/92 relativa als Acords Autonòmics i al nou
sistema de finançament autonòmic en el període 92-96.
1. El Parlament de les Illes Balears assumeix els
Acords Autonòmics subscrits pel Govern de la Nació, el
Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular el passat
28 de febrer, perquè estableixen una definició correcta del
desplegament del Títol VIII de la Constitució, donant
satisfacció a les aspiracions d'assumpció de noves
competències, expressades per les institucions d'autogovern
de les Illes Balears, i perfecciona el funcionament de l'Estat
autonòmic amb el reforçament de la cohesió i de la
cooperació interna.
2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita que
l'avaluació de les transferències de competències que va de
rebre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es faci
d'acord amb els principis de suficiència i solidaritat que
estableix la Constitució Espanyola.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta que
l'acord del Consell de Política Fiscal i Financera significa un
avanç positiu per a les Illes Balears i insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que interessi del
Govern de la Nació la millora progressiva de les dotacions
financeres per a les Illes Balears en els termes més favorables
que permeti la Constitució Espanyola.
4. El Parlament de les rues Balears insta el Govern
de la Nació i el de la Comunitat Autònoma a iniciar el camí
cap a la consecució del fons per a l'anivellació dels serveis
públics fonamentals i, a mig termini, la corresponsabilitat
fiscal.

El Grup Parlamentari PP-UM, d'acord amb el que
preveu l'article 169 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta les següents propostes de resolució als Acords
Autonòmics i al nou sistema de finançament autonòmic en el
període 92-96.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que els
acords continguts en el pacte autonòmic subscrit pel PP i el
PSOE són positius en tant que suposen el recomençament del
camí cap a la consolidació definitiva de l'Estat de les
autonomies i en particular l'avanç del procés d'autogovern de la
nostra comunitat.
2. Així mateix, el Parlament manifesta que l'esmentat
pacte no culmina les aspiracions d'autogovern del nostre poble,
que tal com es contenen al Títol VIII de la Constitució
Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia, esperava veure
desenvolupats íntegrament en el termini més breu possible.
3. El Parlament insta el Govern central per tal que en
el procés de valoració de les transferències primin els principis
de justícia i generositat en el càlcul dels costs efectius i noves
inversions.
4. El Parlament reconeix l'avanç que representa l'acord
del Consell de Política Fiscal i Financera per a Balears, instant
el Govern central i el Govern balear a persistir en el camí cap
a un sistema de finançament en què es distingeixi entre
suficiència i solidaritat i es premiï l'esforç i el treball; i que
conclou en un autèntic autofinançament de la Comunitat
autonòmica, mitjançant gestió de tots els imposts que paguen
els habitants de les Illes i la posterior negociació amb
l'Administració Central, que quantifiqui la colAlaboració i
solidaritat
amb l'Estat.
5. El Parlament solAlicita al Govern central que posi
tots els mitjans al seu abast en les negociacions amb la CEE,
amb la finalitat d'aconseguir que Balears, pel fet de ser una
comunitat insular, pugui accedir al major nombre possible dels
fons comunitaris d'ajut i desenvolupament.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
central a trobar un sistema de finançament més eficaç dels
ajuntaments i consells insulars, en constatar l'actual
insuficiència de mitjans, ja que els acords de finançament de
les CCAA no inclouen la dels ens esmentats.
Palma, 18 de març del 1992.
El Portaveu:
José Ma González Ortea.
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
reunió celebrada dia 18 de març del 1992, acordà d'admetre
a tràmit les Propostes de Resolució RGE núm. 1241/92,
presentades pel Grup Parlamentari MIXT, en relació amb els
Acords Autonòmics i el nou sistema de finançament
autonòmic en el període 92-96.

Palma, 18 de març del 1992.
El Portaveu:
Cosme Vidal i Juan.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió
celebrada dia 18 de març del 1992, acordà d'admetre a tràmit
les Propostes de Resolució RGE núm. 1242/92, presentades pel
Grup Parlamentari PSM I EEM, en relació amb els Acords
Autonòmics i el nou sistema de finançament autonòmic en el
període 92-96.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 19 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 19 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
C)
D'acord amb el que preveu l'article 171 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MIXT formula les següents propostes de
resolució en relació al debat que ha tingut lloc avui sobre els
Acords Autonòmics i el nou sistema de finançament
autonòmic en el període 92-96.
1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la
seva voluntat que la proposició de Llei de reforma de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears, aprovada per aquest
Parlament el 29 de gener del 1991 i remesa amb posterioritat
al Congrés dels Diputats sigui aprovada per les Corts
Generals.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l'adopció
de qualsevol pacte autonòmic que suposi la renúncia a la
reforma de l'Estatut d'Autonomia tal com va ser acordada per
aquesta Cambra el 29 de gener del 1991.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que remeti els respectius projectes
de llei de reforma de la Llei 9/91, de 27 de novembre,
reguladora del cànon de sanejament d'aigües i de la Llei
12191, de 10 de desembre reguladora de l'impost sobre
instalAlacions que incideixen en el medi ambient, en el sentit
que l'increment d'ingressos pressupostaris derivats del nou
sistema de finançació autonòmica en el període 1992-1996
s'apliqui a una reducció dels tipus impositius dels esmentats
impostos.

D)
D'acord amb el que preveu l'article 171 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM I
EEM presenta les següents propostes de resolució a la
Comunicació del Govern RGE núm. 885/92 relativa als Acords
Autonòmics i el nou sistema de finançament autonòmic en el
període 92-96.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que, en la
situació actual s'ha esgotat l'impuls sorgit de l'entrada en vigor
de l'Estatut d'Autonomia i esdevé urgent desbloquejar el
desenvolupament autonòmic i obrir una nova etapa d'avanç cap
a l'autogovern de les Illes Balears, la qual cosa passa en el marc
de la Constitució per la reforma de l'Estatut segons la voluntat
dels pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
expressada pels seus legítims representants al Parlament de les
Illes Balears, que en va aprovar un text de reforma.
2. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en
l'acord de dia 29 de gener del 1991 en el sentit d'exercir la
iniciativa legislativa davant les Corts Generals de l'Estat, on ja
hi ha presentada la corresponent Proposició de Llei Orgànica de
Reforma de l'Estatut de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al
Congrés de Diputats que tramiti sense dilacions la Proposició
de Llei Orgànica de Reforma de l'Estatut de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears rebutja els Acords
Autonòmics subscrits a Madrid dia 28 de febrer del 1992 pel
"Gobierno de la Nación, Partido Socialista Obrero Español y
el Partido Popular" perquè no satisfan les necessitats
d'autogovern de les Illes Balears, representen una greu limitació
a les possibilitats d'exercir l'autonomia en el marc
constitucional i no segueixen la via establerta a l'article 148.2
de la Constitució.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que la millora de finançament
obtinguda mitjançant el Pacte Autonòmic es reflecteixi en una
millora a la dotació de les transferències de competències als
consells insulars.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja els Acords
del Consell de Política Fiscal i Financera perquè no fa real i
efectiva l'aplicació del principi constitucional de suficiència
financera.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que informi puntualment a
aquesta Cambra de totes i cadascuna de les negociacions que
mantengui en el si de les distintes conferències sectorials que
preveu el text dels Acords Autonòmics.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
no retirar el Recurs d'Inconstitucionalitat que va plantejar
contra la Llei dels Pressuposts Generals de l'Estat i amb aquest
totes les accions derivades, que per la seva naturalesa s'integren
amb les corresponents a la reforma del sistema de finançament.
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7. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en les
Resolucions aprovades en aquesta Cambra dia 18 de maig del
1988, encara vigents, relatives al debat de finançament de la
Comunitat Autònoma.

Per tot això el Grup Parlamentari SOCIALISTA
interpelAla el Govern de la CA sobre:
Política de rellançament econòmic de les Illes Balears
del Govern de la CA.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que en el marc dels Acords
Autonòmics exigeixi el retorn del patrimoni històrico-artístic
traslladat a Madrid i ubicat a centres estatals, com per
exemple els caps de bou de Costitx, el llegat Miró, i les
troballes arqueològiques de Menorca, Eivissa, Formentera i
Mallorca.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de la Comunitat Autònoma que qualsevol millora de
fiançament es tradueixi també en un millorament de la
dotació en la finançació dels consells insulars i de les
corporacions locals.
10. Independentment de la negativa a traspassar
competències de l'INSALUD el Parlament de les Illes Balears
es dirigeix al Govern de l'Estat en demanda d'uns serveis
sanitaris públics de qualitat i suficients a cada una de les Illes
Balears.
Palma, 18 de març del 1992.
El Portaveu:
Mateu Morro i Marcé.
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Palma, 12 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

III.- MOCIONS
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992,
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Moció RGE núm. 1284/92, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la InterpelAlació RGE
núm. 705/92.
Conformement amb l'establert a l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

II.- INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992,
d'acord amb l'article 152 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la interpelAlació tot seguit especificada.
InterpelAlació al Govern de la CA, relativa a política
de rellançament econòmic de les Illes Balears, presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1211/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la
Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent Interpel.1ació per tal que sigui debatuda en el Ple de
la Cambra.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
705/92, relativa a la política de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social en matèria de tercera edat, la següent moció:
Política de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
en matèria de tercera edat.
El Parlament de les Illes Balears acorda:
El Govern de la Comunitat Autònoma, a través de la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, en el termini de sis
mesos, elaborarà i presentarà al Parlament, d'acord amb l'article
172 del Reglament de la Cambra, el Pla de residències per a la
tercera edat de les Illes Balears.
Palma, 19 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

IV.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA

Política de rellançament econòmic de les Illes
Balears.
La situació de crisi de l'economia de la CA, exigeix
una actuació decidida del Govern amb la finalitat que dins de
les possibilitats competencials i de direcció de la política
social que ha d'exercir aquesta, posi en funcionament
mecanismes que a curt termini evitin caigudes espectaculars
d'algun sector econòmic, i a mig termini iniciïn el camí per a
un canvi de model econòmic a les nostres illes.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992, d'acord
amb l'article 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a
tràmit les preguntes tot seguit especificades, per a les quals es
demanava resposta ESCRITA.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a acció
ENVIREG per formació de personal gestor de plantes de
residus sòlids i de depuració d'aigües residuals, formulada
pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1118/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsió
d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció de preservació de
marjades a la Serra de Tramuntana, formulada pel Diputat
Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1119/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
1991 programa ENVIREG, acció de preservació de marjades
a la Serra de Tramuntana, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1120/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsió
d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció estudi
aprofitament agrari a Menorca i Eivissa dels fangs de
depuradores d'aigües residuals, formulada pel Diputat Hble.
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1121/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
1991 programa ENVIREG, acció estudi aprofitament agrari
dels fangs de depuradores urbanes a les illes de Menorca i
Eivissa, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1122/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a acció
ENVIREG per estudiar l'aprofitament a l'agricultura dels
fangs de depuradores d'aigües residuals a les illes de
Menorca i Eivissa, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1123/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsió
d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció reciclatge i
reutilització d'aigües depurades a l'illa d'Eivissa, formulada
pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1124/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a acció
ENVIREG per reciclatge i reutilització d'aigües depurades a
l'illa d'Eivissa, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1125/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsió
d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció investigació
reciclatge d'aigües depurades salinitzades, formulada pel
Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1126/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió
1991 programa ENVIREG, acció investigació reciclatge
d'aigües depurades salinitzades, formulada pel Diputat Hble.
Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1127/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a acció
ENVIREG relativa a investigació de noves tecnologies de
reciclatge d'aigües depurades salinitzades, formulada pel
Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1128/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsió
d'inversió 1992 programa ENVIREG acció parc natural
d'Escorca, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1129/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió 1991
programa ENVIREG, acció parc natural d'Escorca, formulada
pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1130/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a acció
ENVIREG relativa al parc natural d'Escorca, formulada pel
Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1131/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsió
d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció preservació biòtop
Torrent de Pareis, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1132/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió 1991
programa ENVIREG, acció preservació biòtop Torrent de
Pareis, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1133/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a acció
ENVIREG de preservació del biòtop del Torrent de Pareis,
formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 1134/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió 1991
programa ENVIREG, acció de tractament de residus sòlids a
Menorca i Eivissa, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc
Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1135/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a previsió
d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció depuració d'aigües
residuals, formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1136192.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversió 1991
programa ENVIREG, acció depuració d'aigües, formulada pel
Diputat Hble Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1137/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a actuacions
programa europeu ACNAT, formulada pel Diputat Hble. Sr. J.
Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1138/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a canvis de
categoria a establiments turístics, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 1139/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a reconversió
de places hoteleres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 1140/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a eliminació de
places hoteleres, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1141/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
modernització de places turístiques, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 1142/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
harmonització fiscal, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1143/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a defensa del
consumidor, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1144/92.

Indústria per a la promoció del comerç, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1189/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
privatització dels holdings de l'aeroport, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 1145/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a convenis
signats per la Conselleria de Comerç i Indústria en matèria
comercial durant el 1991, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1190/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a turisme
residencial no comercialitzat pels TTOO, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm.1146/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a turisme
residencial, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1147/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a població
turística màxima de cada illa, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 1148/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
al programa Tempus, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1149/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
al programa Arion, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1150/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
al programa Lingua, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1151/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
al programa Comett, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1152/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
al programa Erasmus, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1153/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a personal
del SECONA destinat a Formentera l'estiu del 1992,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Víctor Tur del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1177/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajudes a
productors viticultors, formulada pel Diputat Hble. Sr. Víctor
Tur del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1178/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a pressupost
per a finques d'experimentació agrària, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Víctor Tur del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1179/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a oficines
d'informació per a la joventut, formulada pel Diputat Hble
Sr. Víctor Tur del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1180/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a subvenció
per muntatge de fires a salons sectorials, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1188/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a empreses a
les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i

Pregunta al Govern de la CA, relativa a estudis
realitzats sobre temes de distribució comercial, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1191/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a realització de
cursos sobre temes artesanals, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1192/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a impuls a la
creació d'una exposició permanent d'artesania, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1193/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a foment de
fires i exposicions artesanals amb càrrec al programa 6210,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1194/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions pel
desenrotllament d'oficis artesanals, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1195/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a regulació de
zones d'interès artesanal formulada pel Diputat Hble. Sr.
Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1196/92 .
Pregunta al Govern de la CA, relativa a foment de
publicacions d'estudis de temes artesanals, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1197/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a empreses a
les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria
per a la prospecció de mercats, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 1198/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a empreses a
les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria
per a la millora de la imatge de l'empresa i dels seus
productes, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1199/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a empreses a
les quals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria
per a projectes de millores de comercialització, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 1200/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la instalAlació
de la seu de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a un immoble
del carrer dels Foners, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1201/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a II
Conferència Parlament Europeu-Regions de la CE, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari
PSM I EEM RGE núm. 1205/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa al cost del
pavelló de la fira FITUR, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Antoni Pallicer del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1224/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció de l'Institut de Biologia Animal
(IBABSA) formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1273/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sessions
celebrades per la Comissió del Pla de modernització
d'allotjaments turístics, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Antoni Pallicer del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1226/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció del Servei d'Aqüicultura Marina SA
(SEAMASA), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1274/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a anàlisi
d'aigües a les platges, formulada pel Diputat Hble Sr. Víctor
Tur del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1232/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
problemàtica de malalts terminals, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 1247/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a centre per
a malalts terminals de sida, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1248/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció dels Serveis Forestals de Balears SA
(SEFOBASA), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1275/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció de l'Institut Balear de Sanejament
(IBASAN), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1276/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció de l'IBAVI, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1277/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a evolució de
la meningitis, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra
del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1249/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció de l'Institut Balear de Disseny,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1278/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
a la V Trobada Internacional per a la difusió de la cultura
catalana, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1250/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció de Foment Industrial, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I
EEM RGE núm. 1279/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a participació
a programes culturals de la Generalitat de Catalunya,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1251/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut (IBSJ), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol
del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1280/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a llicència
municipal d'obres del pavelló balear a l'Expo, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 1252/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció dels Serveis de Millora Agrària
(SEMILLA), formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1281/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.4.B) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1253/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pla ecològic
de Mallorca de la Federació Internacional de Tour Operadors
(IFTO), formulada pel Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1288/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la mesura 1.4.A) del Pla d'igualtat d'oportunitats de la
dona, formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan F. López del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1255/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
transferències a IFEBAL, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1293/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció de l'Institut de Promoció del Turisme,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup
Parlamentari PSM l EEM RGE núm. 1269/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a irregularitats
al conjunt històric i artístic de Valldemossa, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 1294/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció d'ISBA SGR, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM
RGE núm. 1270/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes
conjunts amb la Creu Roja, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
1297/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció d'ISBA Serveis SA, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 1271/92.

D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament en dispòs la publicació al BOPIB.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a sistema de
convocatòria i selecció del Centre de Documentació
Europea, formulada pel Diputat Hble. Sr. Pere Sampol del
Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 1272/92.

Palma, a 25 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Inversió 1991 programa ENVIREG, acció de
preservació de marjades a la Serra de Tramuntana.

A)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Quines quantitats s'han invertit l'any 1991, en quines
actuacions i finques concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 2.3.2. del
programa ENVIREG, cofinançada per FEOGA-Orientació, í
destinada a la preservació de marjades a la Serra de
Tramuntana?

Acció ENVIREG per a formació de personal gestor
de plantes de residus i de depuració d'aigües residuals.
En què consisteix, de forma detallada, l'acció
ENVIREG, cofinançada pel FSE, relativa a formació de
personal per la gestió de plantes de tractament de residus
sòlids i de depuració d'aigües residuals?
Quin és el pressupost total destinat a aquesta acció?
Quin és el desglossament detallat del pressupost
previst?
Quin és el desglossament del pressupost previst per
administracions inversores?
Quina és la distribució per anys i per illes, del
pressupost previst?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llapis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Previsió d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció
estudi per l'aprofitament agrari a Menorca i Eivissa, dels fangs
de depuradores d'aigües residuals.
Quina és per l'any 1992 la previsió d'inversió, en
quines actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 1.4.2. del
programa ENVIREG, cofinançat per FEOGA-Orientació, i
destinat a l'estudi de l'aprofitament agrari dels fangs de
depuradores d'aigües residuals?

B)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Previsió d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció
de preservació de marjades a la Serra de Tramuntana.
Quina és per l'any 1992 la previsió d'inversió, en
quines actuacions i finques concretes i amb quina disgregació
per administracions inversores, a càrrec de l'acció 2.3.2. del
programa ENVIREG, cofinançat per FEOGA-Orientació, i
destinat a la preservació de marjades a la Serra de
Tramuntana?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Inversió 1991 programa ENVIREG, acció estudi per
l'aprofitament agrari dels fangs de depuradores d'aigües
residuals, a les illes de Menorca i Eivissa.
Quines quantitats s'han invertit l'any 1991, en quines
actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 1.4.2. del
programa ENVIREG, cofinançada per FEOGA-Orientació, i
destinada a l'estudi de l'aprofitament agrari, a les illes de
Menorca i Eivissa, dels fangs de depuradores d'aigües
residuals?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Acció ENVIREG per estudiar l'aprofitament a
l'agricultura dels fangs de depuradores d'aigües residuals, a
les illes de Menorca i d'Eivissa.

J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol, licita resposta
per escrit.

En què consisteix, de forma detallada, l'acció 1.4.2.
del programa ENVIREG, relativa a assistència tècnica per l'ús
agrícola dels fangs de depuració urbans, a les illes de
Menorca i
Eivissa?
Quin és el desglossament detallat del pressupost
previst de 33,91 milions de pessetes?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

I)

Previsió d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció
investigació reciclatge i d'aigües depurades salinitzades.
Quina és per l'any 1992 la previsió d'inversió, en
quines actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 4.1.3. del
programa ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada a
investigar el reciclatge d'aigües depurades salinitzades?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

G)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Previsió d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció
reciclatge i reutilització d'aigües depurades a l'illa d'Eivissa.
Quina és per l'any 1992 la previsió d'inversió, en
quins projectes concrets i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 1.2.5. del
programa ENVIREG,
cofinançat per FEOGA-Orientació, i destinat al reciclatge i
reutilització d'aigües depurades a 1'íl1a d'Eivissa?

J)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Inversió 1991 programa ENVIREG, acció investigació
reciclatge i d'aigües depurades salinitzades.
Quines quantitats s'han invertit l'any 1991, en quines
actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 4.1.3. del
programa ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada a
investigar el reciclatge d'aigües depurades salinitzades?

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Acció ENVIREG per reciclatge i reutilització
d'aigües depurades a l'illa d'Eivissa.
En què consisteix, de forma detallada, l'acció 1.2.5.
del programa ENVIREG, relativa a reciclatge i reutilització
d'aigües depurades a l'illa d'Eivissa?
Quin és el desglossament detallat del pressupost
previst de 133 milions de pessetes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Acció ENVIREG relativa a la investigació de noves
tecnologies de reciclatge d'aigües depurades salinitzades.
En què consisteix, de forma detallada, l'acció 4.1.3. del
programa ENVIREG, relativa a investigació de noves
tecnologies de reciclatge d'aigües depurades salinitzades?

B.O.P.I.B. Núm. 27 - 30 de març del 1992
Quin és el desglossament detallat del pressupost
previst de 40 milions del projecte?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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Acció ENVIREG relativa al parc natural d'Escorca.
En què consisteix, de forma detallada, l'acció 2.2.5. del
programa ENVIREG, relativa al pla d'ús i gestió del parc
d'Escorca, així com centre d'informació i gestió del medi
natural del parc?
Quin és el desglossament detallat del pressupost
previst de 30 milions de pessetes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Té el Govern previst declarar de forma immediata un
parc natural al municipi d'Escorca? En quina data?

L)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Previsió d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció
parc natural d'Escorca.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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

Quina és per l'any 1992 la previsió d'inversió, en
quines actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 2.2.5. del
programa ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada a
pla d'ús i gestió i centre d'informació i gestió del parc natural
d'Escorca?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol, licita resposta
per escrit.
Previsió d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció
preservació biòtop Torrent de Pareis.
Quina és per l'any 1992 la previsió d'inversió, en
quines actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 2.2.4. del
programa ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada a
preservació del biòtop del Torrent de Pareis?

M)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
Inversió 1991 programa ENVIREG, acció parc
natural d'Escorca.
Quines quantitats s'han invertit l'any 1991, en quines
actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 2.2.5. del
programa ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada al
pla d'ús i gestió i al centre d'informació i gestió del parc
natural d'Escorca?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

P)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
mes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Inversió 1991 programa ENVIREG, acció preservació
biòtop Torrent de Pareis.
Quines quantitats s'han invertit l'any 1991, en quines
actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 2.2.4. del
programa ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada a
preservació del biòtop del Torrent de Pareis?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
Q)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Acció ENVIREG de preservació del biòtop del
Torrent de Pareis.

T)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Inversions 1991 programa ENVIREG, acció depuració

En què consisteix, de forma detallada, l'acció 2.2.4.
del programa ENVIREG, relativa a preservació del biòtop del
Torrent de Pareis?
Quin és el desglossament detallat del pressupost
previst de 40 milions de pessetes?

d'aigües.
Quines quantitats s'han invertit l'any 1991, en quins
projectes i amb quina disgregació per administracions
inversores, a càrrec de l'acció 1.1.8. del programa europeu
ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada a estacions
depuradores d'aigües residuals?

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

U)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Inversió 1991 programa ENVIREG, acció de
tractament de residus sòlids a Menorca i Eivissa.
Quines quantitats s'han invertit l'any 1991, en quines
actuacions concretes i amb quina disgregació per
administracions inversores, a càrrec de l'acció 2.2.4. del
programa ENVIREG, cofinançada pel FEDER, i destinada a
la realització d'un abocador controlat d'alta densitat de residus
urbans a Eivissa i a la construcció d'una planta de compost
amb recuperació de subproductes a Menorca?

Actuacions programa europeu ACNAT.
Quines actuacions ha previst el Govern proposar per
ser incloses en el programa europeu ACNAT de suport a les
mesures de protecció d'hàbitats naturals i d'espècies animals i
vegetals d'interès comunitari?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat: .
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual sol'licita resposta
per escrit.
Previsió d'inversió 1992 programa ENVIREG, acció
depuració d'aigües residuals.
Quina és per l'any 1992 la previsió d'inversió, en
quins projectes i amb quina disgregació per administracions
inversores, a càrrec de l'acció 1.1.8. del programa ENVIREG,
cofinançada pel FEDER, i destinada a estacions depuradores
d'aigües residuals?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Canvis de categoria a establiments turístics.
Quins són els canvis de categoria que hi ha hagut a
establiments turístics hotelers o extrahotelers durant 1991?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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solAlicitud de resposta escrita.

X)

Harmonització fiscal.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines propostes ha fet el Govern de les Illes Balears
al Govern de l'Estat i a la Comunitat Europea respecte de
l'harmonització fiscal prevista?

Reconversió de places hoteleres.
Quantes i quines places hoteleres s'han reconvertit
a la multipropietat i passat a segones residències durant l'any
1991?

Quins efectes tindrà als preus?
Quins efectes tindrà per a l'economia de les Illes
Balears l'entrada al Sistema Monetari Europeu?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quines són les previsions per l'any 1992?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Eliminació de places hoteleres.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Defensa del consumidor.
Quines previsions té la Conselleria de Turisme
respecte de la defensa del consumidor a partir del Mercat Únic?

Quantes i quines places hoteleres s'han eliminat
durant l'any 1991?

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quines són les previsions per l'any 1992?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Modernització de places turístiques.

Privatització dels holdings dels aeroports.
Quines són les previsions existents de privatització
dels holdings dels aeroports de Palma, Menorca i Eivissa?
Quina proposta té el Govern de les Illes Balears al
respecte?

Quina modernització de places turístiques s'ha
realitzat durant l'any 1991?

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quines estan previstes per a l'any 1992?
Quina ha estat la distribució per illes i per zones
hoteleres?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin suport ha donat el Govern de les Illes Balears?
AD)
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Turisme residencial no comercialitzat pels TTOO.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb

Quin turisme ha arribat a les Illes Balears durant el
1991 no comercialitzat pels TTOO?
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Quina distribució ha tengut per illes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina és la seva procedència?

AH)

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Participació al programa Arion.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina participació tenen les Illes Balears al programa
de suport comunitari de la CE Arion?

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes s'hi han presentat?
Quins han estat acceptats?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Turisme residencial.
Quin turisme residencial existeix a cada illa no
comercialitzat pels TTOO?
Quin existeix comercialitzat pels TTOO?

A la Mesa del Parlament de les illes Balears.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta escrita.

Participació al programa Lingua.
Quina participació tenen les Illes Balears al programa
de suport comunitari de la CE Lingua?
Quins projectes s'hi han presentat?
Quins han estat acceptats?

Població turística màxima de cada illa.
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quina creu el Govern de les Illes Balears que pot ser
la població turística màxima de cada illa, en funció dels
recursos naturals, paisatge, medi ambient i impacte sobre
economia
i societat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Participació al programa Comett.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Participació al programa Tempus.
Quina participació tenen les Illes Balears al
programa de suport comunitari de la CE Tempus?
Quins projectes s'hi han presentat?
Quins han estat acceptats?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Quina participació tenen les Illes Balears al programa
de suport comunitari de la CE Comett?
Quins projectes s'hi han presentat?
Quins han estat acceptats?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

AK)

AN)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma les
següents preguntes per a les quals solAlicita resposta per escrit.

Participació al programa Erasmus.
Pressupost per a finques d'experimentació agrària.
Quina participació tenen les Illes Balears al
programa de suport comunitari de la CE Erasmus?
Quins projectes s'hi han presentat?

Quin percentatge del pressupost d'aquesta Conselleria
d'Agricultura i Pesca es destina a les despeses de les finques
d'experimentació agrària o finques associades dependents
d'aquesta conselleria?

Quins han estat acceptats?
Quina quantitat es destina a cada una de les illes?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
AL)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
les següents preguntes per a les quals solAlicita resposta per
escrit.

AO)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Personal del SECONA destinat a Formentera a
l'estiu del 1992.
Quan pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca
enviar personal del SECONA a Formentera per la campanya
d'estiu 1992?
Quantes persones hi pensa destinar?

Oficines d'informació per a la joventut.
Quin nombre de locals, albergs i oficines d'informació
per a la joventut dependents o en conveni amb altres
institucions té la Conselleria Adjunta a Presidència a tot l'àmbit
de
la nostra comunitat, fent-ne una relació detallada dels llocs on
es troben ubicats.

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)

AP)

Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta per escrit.

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Ajudes a productors viticultors.
Subvenció per muntatge de fires a salons sectorials.
Ha establert la Conselleria d'Agricultura i Pesca en
algun dels seus departaments algun conveni o línia d'ajudes
als productors viticultors de la nostra comunitat?
Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

A quantes i quines empreses, institucions o entitats
firals ha donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria
durant l'any 1991 (detallant el nom de l'empresa, el motiu i la
quantia de l'ajuda) amb motiu de la promoció, organització i
muntatge de fires a salons sectorials i monogràfics.
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)

AT)

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Empreses que ha donat suport la Conselleria de
Comerç i Indústria per a la promoció del comerç.

Realització de cursos sobre temes artesanals.

A quants i quins comerciants o empreses del sector
del comerç, ha donat suport la Conselleria de Comerç i
Indústria, detallant la quantia de l'ajut, a l'any 1991, amb la
partida
77050 del Programa de reforma de les Estructures Comercials
i Promoció del Comerç?

Durant l'any 1991, quantes i quines accions (fent-ne
una relació detallada de l'acció i el seu cost) ha duit a terme la
Conselleria de Comerç i Indústria per a realitzar cursos sobre
temes artesanals?
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Convenis signats per la Conselleria de Comerç i
Indústria en matèria comercial durant 1991.
Quants i quins convenis ha signat la Conselleria de
Comerç i Indústria amb entitats públiques i privades en
matèria comercial durant l'any 1991?

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Impuls a la creació d'una exposició permanent
d'artesania.
Durant l'any 1991, quantes i quines accions (fent-ne
una relació detallada de l'acció i l'import) ha duit a terme la
Conselleria de Comerç i Indústria per impulsar la creació d'una
exposició permanent d'artesania?
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Estudis realitzats sobre temes de distribució
comercial.
Quants i quins estudis ha realitzat la Conselleria de
Comerç i Indústria sobre temes de distribució comercial,
detallant el cost de l'estudi i l'autor durant l'any 1991?

AV)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Foment de fires i exposicions artesanals amb càrrec
programa 6210.
Durant l'any 1991, quantes i quines accions (fent-ne
una relació detallada de l'acció i l'import) ha duit a terme la
Conselleria de Comerç i Indústria per fomentar les fires i
exposicions artesanals amb càrrec al programa 6210?
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
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d’acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Accions pel desenrotllament d'oficis artesanals.

Empreses que ha donat suport la Conselleria de
Comerç i Indústria per a la prospecció de mercats.
A quantes i quines empreses del sector comercial ha
donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria (fent-ne una
relació detallada de l'empresa i la quantia) per la prospecció
de mercats?

Durant l'any 1991, quantes i quines accions (fent-ne
una relació detallada de l'acció i el seu cost) ha duit a terme
la Conselleria de Comerç i Indústria per desenrotllar el
repertori
d'oficis artesans?
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.
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Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Regulació zones d'interès artesanal.
Durant l'any 1991, quantes zones d'interès artesanal
ha regulat la Conselleria de Comerç i Indústria?

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Empreses que ha donat suport la Conselleria de
Comerç i Indústria per la millora de la imatge de l'empresa i
dels seus productes.
A quantes i quines empreses del sector comercial ha
donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria (fent-ne una
relació detallada de l'empresa i la quantia) per a la millora de la
imatge de l'empresa i dels seus productes?
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
BC)
AZ)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Foment de publicacions d'estudis de temes
artesanals.
Durant l'any 1991, quantes i quines accions (fent-ne
una relació detallada de l'acció i el seu cost) ha duit a terme
la Conselleria de Comerç i Indústria per fomentar la
publicació
d'estudis sobre temes artesanals?

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Empreses que ha donat suport la Conselleria de
Comerç i Indústria per projectes de millores de
comercialització.
A quantes i quines empreses del sector comercial ha
donat suport la Conselleria de Comerç i Indústria (fent-ne una
relació detallada de l'empresa i la quantia) per projectes de la
millora de comercialització?
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
valents Valenciano i López.

Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
BA)
Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
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InstalAlació de la seu de la Conselleria d'Agricultura
i Pesca a un immoble del carrer Foners.
Per quins motius la Conselleria d'Agricultura i Pesca
preferí instalAlar la seva seu a un immoble que es construí per
ser destinat a habitatges (immoble del carrer dels Foners) en
lloc de cercar un immoble més adient per la seva funció?
Quantes remodelacions ha hagut de realitzar el
Govern de la Comunitat Autònoma a l'immoble del carrer
dels Foners que utilitza la Conselleria d'Agricultura i Pesca
(detallant-ne la descripció del treball, empresa que realitza els
treballs i el cost) per tal d'adequar aquest edifici a les funcions
que ha de complir?
Actualment, quantes habitacions, detallant-ne els m2
de cadascuna d'elles, té l'immoble?
Palma, 11 de març del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Sessions celebrades per la Comissió del Pla de
modernització d'allotjaments turístics.
Quantes sessions ha celebrat la Comissió del Pla de
modernització d'allotjaments turístics?
Palma, 21 de febrer del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
BH)
Víctor Tur Ferrer, Diputat del Parlament de les mes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma les
següents preguntes per a les quals solAlicita resposta per escrit.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
Anàlisi d'aigües a les platges.
BE)
D'acord amb el que preveuen .els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de
resposta escrita.

Amb quina periodicitat pensa fer la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, anàlisis a les aigües de les platges de
les Pitiüses?
A quin termini de temps comunicarà els resultats de
les esmentades anàlisis a cadascun dels municipis?

II Conferència Parlament Europeu-Regions de la CE.
Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

Quines són les posicions mantingudes pel Govern de
les Illes Balears respecte de la II Conferència celebrada entre
el 27 i el 29 de novembre?
Quina és la situació actual de la petició d'un "Comitè
de les Regions de la Comunitat Europea" formulada a aquella
Conferència?

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
BI)

Palma, 17 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
BP)
Antoni Pallicer Pujol, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.
Cost del pavelló de la fira FITUR.

Problemàtica de malalts terminals.
Quina és la problemàtica actual de malalts terminals
a les Illes Balears?
Quina demanda de places hospitalàries existeix?
Quina és l'oferta dels centres sanitaris públics?
Quina alternativa propugna el Govern de les mes
Balears al respecte?

Quin ha estat el cost total, desglossat en partides, del
pavelló de la fira FITUR de Madrid?

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
BG)
Antoni Pallicer Pujol, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Participació a programes culturals de la Generalitat de
Catalunya.

Per quines raons la Creu Roja ha aturat el projecte
d'instalAlar un centre per a malalts terminals de sida a la
barriada Amanecer de Palma?

En quins programes de la Generalitat de Catalunya
participa el Govern de les Illes Balears?

Quina ha estat la posició que ha tingut el Govern de
les Illes Balears al respecte?

Quines activitats conjuntes hi ha previstes per a l'any
1992 a les Illes Balears, a Catalunya i a la Comunitat Europea?

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)

BN)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Evolució de la meningitis.
Quina ha estat l'evolució de la meningitis a les Illes
Balears durant l'any 1991 fins ara?

Llicència municipal d'obres al pavelló balear a l'Expo.
Compta el pavelló balear de l'Expo '92 amb la
pertinent llicència municipal d'obres?

Ha establert el Govern noves mesures per a la
prevenció de la meningitis?

Què n'ha pagat per aquesta?
Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Participació a la V Trobada internacional per a la
difusió de la cultura catalana.
Participa el Govern de les Illes Balears a la V
Trobada internacional per a la difusió de la cultura catalana,
amb el títol "Cultura i cultures en el món d'avui"?
Amb quins plantejaments hi participa el Govern de
les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Compliment de la mesura l.4.B) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
Com pensa el Govern de les Illes Balears fomentar la
creació i el funcionament de serveis d'atenció i ajut legal, i de
centres d'acolliment per a dones en situació extrema,
maltractades, abandonades, desnonades, i en altres situacions,
sobretot si tenen fills al seu càrrec, tal com diu la mesura 1.4.B)
del Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona elaborat per la
Comissió Interdepartamental de la dona del Govern de les Illes
Balears?

Palma, 19 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita.
Compliment de la mesura 1.4.A) del Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona.
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Quan pensa el Govern proposar al Parlament de les
Illes Balears que aprovi una proposició de llei adreçada al
Congrés dels Diputats per crear un fons de garantia de
pensions per aliments, el qual haurà d'atendre les necessitats
dels cònjuges separats que estiguin tramitant la reclamació
per l'impagament de les pensions decretades pels jutges i que
tenguin al seu càrrec fills menors i es trobin sense recursos ni
mitjans econòmics, i que també es faci càrrec de la satisfacció
d'aquestes pensions en els casos de percepció extrema
impossible, tal com diu la mesura 1.4.A) del Pla d'igualtat
d'oportunitats per a la dona elaborat per la Comissió
Interdepartamental de la dona del Govern de les illes Balears?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat
Joan F. López i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció d'ISBA Serveis SA
Quin sistema de convocatòria ha emprat ISBA Serveis
SA per cobrir cada plaça de fix i fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la cobertura
de cada lloc de feina?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció de l'Institut de
Promoció del Turisme.
Quin sistema de convocatòria ha emprat l'Institut
Balear de Promoció del Turisme per cobrir cada plaça de fix
i fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció del Centre de
Documentació Europea.
Quin sistema de convocatòria ha emprat el Centre de
Documentació Europea per cobrir cada plaça de fix i fix
discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la cobertura
de cada lloc de feina?

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.

Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció d'ISBA SGR.
Quin sistema de convocatòria ha emprat ISBA SGR
per cobrir cada plaça de fix i fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció de l'IBABSA.
Quin sistema de convocatòria ha emprat l'Institut de
Biologia Animal per cobrir cada plaça de fix i fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la cobertura
de cada lloc de feina?
Palma,18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.
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Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

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

Sistema de convocatòria i selecció de SEAMASA.
Quin sistema de convocatòria ha emprat el Servei
d'Aqüicultura Marina per cobrir cada plaça de fix i fix
discontinu?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció de L’IBAVI..

Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Quin sistema de convocatòria ha emprat l'IBAVI per
cobrir cada plaça de fix i fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la cobertura
de cada lloc de feina?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció de SEFOBASA.
Quin sistema de convocatòria ha emprat els Serveis
Forestals de Balears per cobrir cada plaça de fix i fix
discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció de l'Institut Balear
de Disseny.
Quin sistema de convocatòria ha emprat l'Institut
Balear de Disseny per cobrir cada plaça de fix i fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la cobertura
de cada lloc de feina?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció d’IBASAN.
Quin sistema de convocatòria ha emprat l'Institut
Balear de Sanejament per cobrir cada plaça de fix i fix
discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció de Foment
Industrial.
Quin sistema de convocatòria ha emprat Foment
Industrial per cobrir cada plaça de fix i fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
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Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?

En què consisteix el que els mitjans de comunicació
denominen "Pla ecològic de Mallorca", "Pla Pilot de turisme
ecològic" i similars?

Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

Quina és la seva denominació oficial?
De qui és la iniciativa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Sistema de convocatòria i selecció de l'IBSJ.
Quin sistema de convocatòria ha emprat l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut per cobrir cada plaça de fix i
fix discontinu?
Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?
Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?

Quina és la participació del Govern de les Illes Balears
en aquest pla?
Quines altres institucions de les Illes Balears hi
participen? En què consisteix la seva participació?
Quin és el paper de la Federació Internacional de Tour
Operadors (IFTO)?
Quina és la participació del tour-operador britànic
Thomson?
Qui ha elaborat l'estudi? Qui ha aportat el cost de
l'elaboració?
Quins objectius pretén?
Quina és la colAlaboració de la Comissió Europea en
el pla? Dins quin programa?
Palma, 13 de març del 1992.
El Diputat:
Víctor Tur i Ferrer.

Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Transferències a IFEBAL.

Sistema de convocatòria i selecció de SEMILLA.
Quin sistema de convocatòria ha emprat els Serveis
de Millora Agrària SA per cobrir cada plaça de fix i fix
discontinu?

Quines transferències s'han fet des del Govern de les
Illes Balears a IFEBAL els anys 1988, 1989, 1990 i 1991?
Per quins motius?

Quin sistema de convocatòria ha emprat per cobrir
cada plaça d'eventual?

Palma, 20 de març del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin sistema de selecció ha emprat per a la
cobertura de cada lloc de feina?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
J. Francesc Triay Llopis, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.
Pla ecològic de Mallorca de la Federació
Internacional de Tour Operadors (IFTO).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
Irregularitats al conjunt històric i artístic de
Valldemossa.
Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de
Cultura per tal d'aturar les irregularitats que s'estan cometent al
conjunt històric i artístic i natural de Valldemossa?
Exemples de denúncies presentades en són la
construcció d'adossats al carrer de les Flors, poc respecte i
vigilància a l'entorn de la cartoixa, abandonament del museu
municipal, restauració no adequada del mirador del puig de la
Moneda, proliferació d'urbanitzacions ...

B.O.P.I.B. Núm. 27 - 30 de març del 1992
És conscient la Conselleria de Cultura que el Batle
de Valldemossa forma part de la Comissió del Patrimoni de
Mallorca?
Ha advertit la Conselleria de Cultura al Batle de
Valldemossa i al' Ajuntament dels atemptats contra el
patrimoni que s'estan realitzant al seu poble?
Pensa la Conselleria de Cultura presentar als
ajuntaments que han nomenat el Batle de Valldemossa com
a representant seu a la Comissió de Patrimoni de Mallorca, la
proposta de substitució que ha solAlicitat ARCA?
Palma, 20 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a estat en què
es troba la vorera esquerra de la carretera 812 a Eivissa,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1222/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a gestions
duites a terme per aconseguir que vengui l'ABTA el 1993,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Antoni Pallicer, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1223/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a resultats de
la partida dels 100 milions de pessetes destinada a la
comercialització directa, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Antoni Pallicer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 1225/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a desviació de
la carretera Alaior-Cala en Porter al seu pas pel jaciment
arqueològic de Torralba d'en Salord, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Antoni Gómez, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm.1227/92.

CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a declaració
feta per un menor davant el Departament de Protecció de
Menors de Palma, sobre la seva estada en el centre Es Milà, al
diari Menorca, formulada pel Diputat Hble. Sr. Antoni Gómez,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1236/92.

Programes conjunts amb la Creu Roja.
Quins programes realitzen conjuntament el Govern
de les Illes Balears i la Creu Roja?
Es continuen realitzant els programes per a asilats i
exiliats polítics que es feien en colAlaboració?
En cas que no es facin, per quins motius s'han
deixat?
Palma, 20 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a termini de la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per a
l'acabament de la ronda de ses Païsses de Sant Antoni,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1285/92.
Pregunta al Govern de la CA. relativa a criteris de la
Direcció General de Joventut per seleccionar els finalistes de
la CAIB per assistir i/o participar al Festival Internacional de
cinema de Cannes, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
1286/92.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament del Parlament, en dispòs la publicació al BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

V.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992,
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament
s'admeten a tràmit les preguntes tot seguit especificades, per
a les quals es demanava resposta oral davant PLE.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a la manca de
criteris i unificació respecte de la promoció turística de l'illa
d'Eivissa, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm.1176/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a
problemàtica dels treballadors de Pons, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 1202/92.
Pregunta al Govern de la CA, relativa a manca de
senyalització vertical i horitzontal a la carretera 812 de Sant
Antoni en direcció a Santa Agnès de Corona, a Eivissa,
formulada pel Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 1221/92.

A)
Encarna Magaña Alapont, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
Té constància la Conselleria de Turisme, de la manca
de criteris i unificació, respecte de la promoció turística de l'illa
d'Eivissa?
Palma, 16 de març del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears

Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignat presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Problemàtica dels treballadors de Pons.
Què ha fet el Govern de les Illes Balears per tal de
resoldre el problema dels treballadors de les empreses Pons,
que des de fa sis mesos es troben en una greu situació
laboral?
Palma, 17 de març del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
Antoni Pallicer Pujol, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
Quins han estat els resultats de la partida dels 100
milions de pessetes destinada a la comercialització directa?
Palma, 16 de març del 1992.
El Diputat:
Antoni Pallicer i Pujol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
Joan Marí Serra, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.
Quin és el motiu pel qual no s'ha senyalitzat
verticalment i horitzontalment la carretera 812, de Sant
Antoni en direcció a Santa Agnès de Corona, a Eivissa?
Palma, 17 de març del 1992.
El Diputat:
Joan Marí Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
Antoni Gómez Arbona, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
Ha projectat i finançat la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori la desviació a la carretera
Alaior-Cala en Porter al seu pas pel jaciment arqueològic de
Torralba de Salord?
Palma, 12 de març del 1992.
El Diputat:
Antoni Gómez i Arbona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
Joan Marí Serra, Diputat del Parlament de les Illes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.
Té coneixement la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, de l'estat en què es troba la vorera
esquerra de la carretera 812 a Eivissa?
Palma, 17 de març del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
Antoni Pallicer Pujol, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
Quines gestions s'estan duent per aconseguir que
vengui l'ABTA el 1993?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
Antoni Gómez Arbona, Diputat del Parlament de les
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
És cert que la Direcció General d'Interior, dependent
de la Conselleria adjunta a la Presidència, ha enviat la
declaració feta per un menor davant el Departament de
protecció de
menors de Palma, sobre la seva estada en el centre Es Milà, al
diari Menorca?
Palma, 18 de març del 1992.
El Diputat:
Antoni G6mez i Arbona.

B.O.P.I.B. Núm. 27 - 30 de març del 1992
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
Joan Marí Serra, Diputat del Parlament de les mes
Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglament
de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat Autònoma
la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta oral davant
Ple.
Quin és el termini que té marcat la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per a l'acabament
de la ronda de ses Païsses de Sant Antoni?
Palma, 17 de març del 1992.
El Diputat:
Joan Marí i Serra.
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Els problemes econòmics de les empreses s'agreugen
quan les administracions públiques no tenen suficient agilitat
administrativa per abonar les obres executades i ordenades.
Xifres entre 5 i 8 mil milions poden posar en situació difícil,
per no dir crítica, a un nombre important d'empreses, agreujant
amb tot això la crisi general.
Dins de la proposta realitzada pel Partit Socialista del
Pla de rellançament econòmic, i amb la finalitat d'incrementar
tant la confiança com les disponibilitats líquides de la
Comunitat Autònoma, proposàvem entre altres coses, la
liquidació dels deutes de les administracions públiques. Per tot
això, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la següent
proposició no de llei:
El Govern de la Comunitat Autònoma pagarà de forma
immediata tots aquells expedients de despesa que havent
superat la fase d'ordenat, no hagin estat pagats als creditors.
Palma, 12 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
Teresa Riera Madurell, Diputada del Parlament de
les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari SOCIALISTA,
d'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents del
Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
oral davant Ple.
Amb quins criteris la Direcció General de Joventut
seleccionarà els finalistes de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, per assistir i/o participar al Festival
Internacional de cinema de Cannes?
Palma, 11 de març del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992, d'acord
amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a
tràmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1184/92, relativa a
mesures a prendre per tal d'evitar l'activitat dels nomenats
"manteros', amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d’aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

VI.- PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm. 1181/92,
relativa a pagament expedients de crèdit amb solAlicitud de
tramitació davant el Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les mes Balears.
A)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les mes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Sobre pagament expedients de crèdit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el
que es disposa als articles 163 i següents del Reglament del
Parlament de les mes Balears, presenta per la seva tramitació
davant Ple, la següent proposició no de llei:
Mesures a prendre per tal d'evitar l'activitat dels
nomenats "manteros".
L'activitat comercial sempre s'ha caracteritzat per la
seva transparència en la relació entre el venedor i el comprador.
La confiança del comprador, usuari, a totes les legislacions
modernes ha estat defensada i regulada pels poders públics. La
seguretat que el producte adquirit pel consumidor és aquell que
lliurement ha comprat, tant en preu com en qualitat, sense
engany, ha estat sempre protegit per l'autoritat competent.
Fa ja anys que sorgiren activitats comercials espúries
dintre de l'activitat turística, que aprofitant-se de la transitorietat
del turista, i l'ocasionalitat de la venda, crearen circuits
comercials desiguals i sense cap tipus de garantia per al
consumidor, ni cap assegurança que l'activitat creada fos
profitosa per a la societat que la suporta. És clar que avui
l'anomenada activitat dels "manteros" n'és una d'elles. Ni tan
sols hem trobat un nom adequat per a tal activitat.
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El Grup Parlamentari SOCIALISTA, considera que
aquest tipus d'activitat és danyosa i nefasta per a la imatge
turística, per la realitat comercial de nostra CA, i perjudica els
comerciants en clara dedicació. Utilitza una opacitat
empresarial que és desfavorable per a la imatge d'activitats
tradicionals semblants, i que, sí, respecten les regles del joc
d'una transacció comercial.
Per tot això, el Parlament de les Illes acorda:
1.- La Conselleria de l'Interior coordinarà les
activitats municipals de publicitat a la via pública, policies
locals, i si cal es coordinarà amb la Delegació del Govern per
tal d'evitar la captació del client per via de publicitat no
reglada.
2.- La Conselleria de Treball i Transports articularà
les mesures legislatives i executives per tal d'evitar el
transport irregular d'aquest tipus. Així com en colAlaboració
amb la Delegació de Treball, de la legalitat dels treballadors
que hi participen.
3.- La Conselleria d'Indústria i Comerç coordinarà
amb els ajuntaments les mesures a prendre en totes aquelles
activitats comercials de venda que actuen dins el circuit dels
"manteros" dins les seves pròpies competències o en
colAlaboració amb altres institucions públiques com pot ser la
Delegació d'Hisenda.
4.- Manifestar el seu rebuig que aquest tipus
d'activitat econòmica ilAlegal es doni a les nostres illes. I insta
el Govern de la CA, que dins les seves competències i en
coordinació amb l'Administració Central, consells insulars i
ajuntaments, i d'acord amb la legislació vigent, eradiqui
l'activitat dels "manteros".
Palma, 13 de març del 1992.
El Portaveu:
Francesc Obrador i Moratinos.

Ordre de Publicació
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 24 de març del 1992,
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament,
s'admet a tràmit la Proposició no de Llei presentada pels
Grups Parlamentaris MIXT, SOCIALISTA, i PSM I EEM,
RGE núm. 1291/92, relativa a presentació del Projecte de
Llei per a la creació del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, amb solAlicitud de tramitació davant el Ple.
D'acord amb allò que estableix l'article 99 del
Reglament d'aquesta Cambra, en dispòs la publicació al
BOPIB.
Palma, a 25 de març del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i
següents del Reglament del Parlament de les mes Balears, el
Grup Parlamentari MIXT, Grup Parlamentari SOCIALISTA
i Grup Parlamentari PSM I EEM presenten la següent
proposició no de llei perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat dia 11 de març es va debatre al Parlament la
presa en consideració de la Proposició de Llei relativa a la
creació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Les reiterades peticions per a la construcció d'aquest
organisme són un reflex de la conscienciació dels sectors
socioeconòmics de la societat balear sobre la necessitat que es
disposi de la Llei del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que,
en el termini de 6 mesos presenti pel seu debat i aprovació el
Projecte de Llei per a la creació del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears.
Prèviament, el Govern de la Comunitat Autònoma
sotmetrà a consulta dels sectors afectats el corresponent
Avantprojecte de Llei.
A la Seu del Parlament, 19 de març del 1992.
Els Portaveus:
Cosme Vidal i Juan.
Portaveu del Grup MIXT.
Mateu Morro i Marcé.
Portaveu del Grup PSM I EEM.
Francesc Obrador i Moratinos.
Portaveu del Grup SOCIALISTA.

