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COMISSIONS PARLAMENT

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de novembre 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 COMISSIÓ.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de la Llei 5/89 de consells insulars, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari PSM I EEM,
RGE núm. 3555/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a compliment
de l'article 24 de la Llei 5/89 de consells insulars, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila, del Grup Parlamentari
PSM I EEM, RGE núm. 3556/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a resultats del
"Protocolo de actuación de la inspección veterinaria en
mataderos ante bovinos sospechosos, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Albert Moragues, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, RGE núm 3571/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
explotacions ramaderes que es dediquen a l'engreix de
bestiar vacum, formulada pel Diputat Hble. Sr. Albert
Moragues, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm.
3572/92.

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

Palma, a 4 de novembre 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 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta la següent pregunta amb
solAlicitud de
resposta oral davant comissió.

Compliment de la Llei 5/89, de consells insulars

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha
remès encara al Parlament, la comunicació anual referida a la
gestió del 90 i 91 de les competències transferides en matèria
d'Urbanisme i Habitabilitat als consells insulars?

Palma, 24 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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 oral davant comissió.

Compliment de l'article 24 de la Llei 5/89, de consells
insulars

Han remès els tres consells insulars la memòria anual
corresponent al 1991, sobre la gestió de les competències
d'Urbanisme i Habitabilitat que els varen ser atribuïdes per
Llei de Parlament l'any 1990?

Palma, 24 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Albert Moragues i Gomila, 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 la Comissió d'Assumptes Socials.

Resultats del Protocolo de actuación de la inspección
veterinaria en mataderos ante animales bovinos sospechosos

Quins resultats se'n deriven de l'aplicació del
Protocolo de actuación de la inspección veterinaria en
mataderos ante animales bovinos sospechosos que van acordar
la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social de la Comunitat Autònoma i el
Ministeri de Sanitat?

Palma, 22 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
Albert Moragues i Gomila, 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 oral davant la Comissió d'Economia.

Explotacions ramaderes que es dediquen a l'engreix de
bestiar vacum

Quantes explotacions ramaderes es dediquen a
l'engreix de bestiar vacum a la nostra Comunitat Autònoma?

Quantes explotacions d'engreix de bestiar vacum s'han
inspeccionat a la nostra Comunitat Autònoma al llarg de l'any
1992?

Palma, 22 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Albert Moragues i Gomila.
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II.- INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 3 de novembre del 1992, admeté a
tràmit els escrits RGE núm. 3573/92 a 3584/92 presentats pel
Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant els qual solAlicita que les preguntes
RGE núm. 2186/92 a 2197/92, (BOPIB núm 35 de 22 de maig
del 1992) siguin incloses a l'Ordre del Dia de la primera
sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, on
rebran el tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta
oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre 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 3 de novembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 3607/92, presentat per 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 Cultura, Educació
i Esports davant la Comissió e referència per tal de celebrar
sessió informativa sobre les activitats i aportacions per part
del representant de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears al Consell General de la Ciència i la Tecnologia.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 3 de novembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 3558/92, presentat pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, mitjançant el qual se solAlicita la
creació d'una comissió d'investigació per tal d'investigar
l'actuació del Govern de la CA en relació amb l'ampliació de
capital de la Societat Balear de Capital Risc SA, i l'adquisició
per aquesta d'accions de la Societat Bon Sossec SA, així com
la realitat de les aportacions i la viabilitat de l'empresa.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 3 de novembre del 1992, admeté a tràmit l'escrit
RGE núm 3567/92, presentat pel President de la Comissió
d'Economia, mitjançant el qual solAlicita que les preguntes
RGE núms. 2531/92 i 2532192, del Diputat Hble. Sr. Francesc
Planells (BOPIBs núm 40 de 6 d'agost, i 47 de 13 d'octubre del
1992) siguin contestades davant la Comissió d 'Hisenda i
Pressuposts.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de novembre 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.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a oferta de sòl
industrial barat, formulada pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila
del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 3533/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a no utilització
del català a Tecno Turística '92, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Pere Sampol del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm.
3534/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a defensa de la
familia, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 3535/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a lluita contra
la pobresa, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del
Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm 3536/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a orientacions
del programa Now, formulada pel Diputat Hble. Sr. Sebastià
Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE núm. 3537/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a activitats de
la Comissió Interdepartamental de la dona, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 3538/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes de
la Comissió Interdepartamental de la dona, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm 3539/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a criteris
respecte a, projecte de nova presó, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm 3540/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Museu d'Art
Contemporani de Valldemossa, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM. RGE
núm.
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3546/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a parc mòbil
de l'Administració de la CA, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
3547/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a oferta
complementària hotelera, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
3548/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
incompliment de les normes contra incendis, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 3549/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a hotels i
hostals que no disposen de cambra freda, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM
I EEM RGE núm. 3550/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a inspeccions
a cambres frigorífiques d'hotels, formulada pel Diputat Hble.
Sr. Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE
núm. 3551/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a projectes al
Pla de competitivitat, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Sebastià Serra del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
3552192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a vigència de
l'encomana de gestió ordinària d'agricultura i pesca al
Consell Insular de Menorca, formulada pel Diputat Hble. Sr.
Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I EEM RGE núm.
3564/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a
mancomunació de depuradores, formulada per la Diputada
Hble. Sra. M Antònia Vadell del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 3565/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a depuració
d'aigües residuals a Santa Eugènia, formulada per la
Diputada Hble. Sra. M Antònia Vadell del Grup
Parlamentari PSM I EEM RGE núm. 3566/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a autovia
Palma-Campus universitari, formulada pel Diputat Hble. Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3585/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla
Territorial Parcial del pla de Mallorca, formulada pel
Diputat Hble. Sr. J. Francesc Triay del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3586/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a Pla
Director del sòl industrial, formulada pel Diputat Hble. Sr.
J. Francesc Triay del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3587/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a creació del
banc de dades sobre recursos socials de la dona, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3588/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a pla de
difusió dels principis d'igualtat entre sexes, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3589/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
preses per evitar que la dona no quedi discriminada a l'hora
d'accedir a la cultura, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3590/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a fons
documental històric de les dones de les illes Balears,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3591/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a campanya de
conscienciació per fer positiu un comportament no
discriminatori, formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa
Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3592/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions de
formació professional per diversificar les opcions
professionals de les dones, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3593/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions que
s'han fet per tal d'incorporar les dones al mercat de treball
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3594/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a aspirants que
s'han presentat al premi anual dels que més s'han distingit pel
seu contingut igualitari, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Teresa Riera del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3595/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a reunions i
acords de la Comissió Interdepartamental de la dona,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3596/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes de
formació específics de reciclatge adreçats a la inserció
professional de les dones que s'han establert, formulada per la
Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm. 3597/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a llibres de text
revisats per tal que no incloguin normes discriminatòries,
formulada pel' la Diputada Hble. Sra. Teresa Riera del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3598/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mecanismes
adreçats a les dones que s'han introduït en els programes de
formació per a l'ocupació, formulada per la Diputada Hble
Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3608/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions que
la Comissió Interdepartamental de la dona considera
necessàries per dur a terme el programa d'atenció de la dona
en la vessant preventiva, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3609/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions que
la Comissió Interdepartamental de la dona considera
necessàries per dur a terme el programa d'atenció de la dona
en la vessant educativa, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3610/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions que
la Comissió Interdepartamental de la dona considera
necessàries per dur a terme el programa d'atenció de la dona
en la vessant assistencial formulada per la Diputada Hble.
Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3611/92.

Pregunta al Govem de la CA, l'elativa a accions que
s'han fet pel' facilitar l'accés de dones a llocs de qualificació
i responsabilitat en els quals estan poc representades,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm 3612/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a accions que
s'han fet pel' augmentar la qualificació professional de la
dona, formulada pel' la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3613/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a foment de
l'actuació emprenedora de les dones a les activitats on estan
manco representades, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3614/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a programes
i actuacions que s 'han desenvolupat per fomentar la pràctica
de l’esport entre les dones, formulada per la Diputada Hble.
Sra. Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
RGE núm. 3615/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a treballs
publicats per difondre el moviment per la igualtat, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3616/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
incloses en l'educació d’adults per fer efectiva una formació
no sexista, formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna
Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3617/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a mesures
perquè el reciclatge de professors inclogui la formació
pedagògica no sexista, formulada per la Diputada Hble. Sra.
Encarna Magaña del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE
núm. 3618/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a centres
d'acolliment per a dones en situació extrema, formulada per
la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3619/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a enquesta
base per conèixer els problemes puntuals de la dona,
formulada per la Diputada Hble. Sra. Encarna Magaña del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3620/192.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a ajuts de la
Conselleria d'Obres Públiques als ajuntaments per adequació
i elaboració dels seus planejaments urbanístics, formulada
per la Diputada Hble. Sra. Joana M. Barceló del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm. 3621/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a valoració
dels danys ocasionats pel cap de fibló a Menorca, formulada
pel Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari
PSM I EEM. RGE núm. 3622/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a solAlicituds
d'ajut dels afectats pel cap de fibló a Menorca, formulada pel
Diputat Hble. Sr'. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM
I EEM. RGE núm. 3623/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a reforestació
de la zona afectada pel cap de fibló de Menorca, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Ramon Orfila del Grup Parlamentari PSM I
EEM. RGE núm. 3624/92.

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

Palma, a 4 de novembre 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 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
Diputat sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Oferta de sòl industrial barat

Quines són les actuacions duites a terme per la
Direcció General de Promoció Industrial en ordre a poder oferir
a les empreses sòl industrial barat?

Quines actuacions es tenen previstes en aquest sentit?

A quins llocs de les Illes Balears?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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.

No utilització del català a Tecno Turística '92

Quin és el motiu que ha ocasionat que la publicitat de
Tecno Turística '92 sigui novament de manera exclusiva en
llengua castellana, deixant de banda la llengua pròpia i oficial
de la Comunitat Autònoma?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 de la familia

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les
Illes Balears en defensa de la familia?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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.

Lluita contra la pobresa

En quins aspectes s'ha concretat i en quins es pensen
concretar, els Programes Europeus de lluita contra la pobresa?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 res pesta escrita.

Orientacions del programa Now

Quines actuacions i projectes s'han duit a terme, i
quins aniran endavant pel que fa a les antigues i noves
orientacions del programa Now, respecte a la infància?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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.

Activitats de la Comissió Interdepartamental de la
dona

Quines activitats té previst realitzar la Comissió
Interdepartamental de la dona fins a finals de l'any 1992?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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.

Programes de la Comissió Interdepartamental de la
dona

Quins programes ha desenvolupat la Comissió
Interdepartamental de la dona, atenent la problemàtica i
prioritats de l'acció social?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
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.

Criteris respecte al projecte de nova presó

Quins són els criteris del Govern de les Illes Balears
respecte al projecte de presó a construir a Mallorca per part del
Ministeri de Justícia'?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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.

Museu d'Art Contemporani de Valldemossa

Quina és la participació del Govern de les Illes
Balears en el recentment creat Museu d'Art Contemporani de
Valldemossa?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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.

Parc mòbil de i' Administració de la CA

Quin és el parc mòbil de l'Administració de la
Comunitat Autònoma?

Quants vehicles el formen?

De quins vehicles es disposa i a quines conselleries o
empreses públiques?

Quin és l'any d'adquisició de cada vehicle'?

De quins models són els vehicles?

Quin és el cost de cada vehicle?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.



1878 B.O.P.I.B. Núm. 52 - 4 de novembre del 1992

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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.

Oferta complementària hotelera

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de
Turisme durant l'any 1992 respecte a l'oferta complementària
hotelera?

Quins controls existeixen sobre condicions
higièniques dels establiments que serveixen menjars i
begudes?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
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.

Incompliment de les normes contra incendis

Quants i quins hotels i hostals de les Illes Balears no
compleixen les normes contra incendis establertes?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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.

Hotels i hostals que no disposen de cambra freda

Quants i quins hotels i hostals de les Illes Balears no
disposen de cambra freda per a l'adequada conservació dels
aliments?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
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.

Inspeccions a cambres frigorífiques d'hotels

Quines inspeccions s'han realitzat i amb quins
resultats, a les cambres frigorífiques d'hotels i hostals durant
l'any 1992?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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.

Projectes al Pla de competitivitat

Quins projectes ha impulsat la Conselleria de Turisme
a l'anomenat Pla de competitivitat?

Quins projectes s'hi han presentat?

Quins objectius té el Pla de competitivitat?

Quines perspectives existeixen?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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.

Vigència de l'encomana de gestió ordinària
d'agricultura i pesca al Consell Insular de Menorca

Entén la Conselleria d'Agricultura i Pesca que no
obstant el que es disposa a l'article 1 del Decret 74/1988 de 22
de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, segueix essent
vigent
l'encomana de gestió ordinària al Consell Insular de Menorca
en matèria d'Agricultura i Pesca?

Es Mercadal, 28 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
Diputada sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Mancomunació de depuradores

Quines són les possibilitats de mancomunació de
depuradores d'aigües residuals existents a les illes Balears?

Quines són les depuradores mancomunades, i quins
municipis afecten?

Quins estudis s'han duit as terme per tal d'ubicar
depuradores mancomunades entre diversos municipis?

Palma, 26 d'octubre del 1992,
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i

següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, la
Diputada sotasignant presenta les següents preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita.

Problema de depuració d'aigües residuals a Santa
Eugènia

Quines solucions ha estudiat el Govern de les Illes
Balears per tal de resoldre el problema de la depuració
d'aigües residuals a Santa Eugènia?

S'ha contemplat la possibilitat d'una depuradora
mancomunada amb altres municipis?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

S)
J. Francesc Triay i 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 sol'licita
resposta per escrit.

Autovia Palma-Campus universitari

- Ha previst el Govern construir una autovia entre la
via de cintura de Palma i el Campus universitari?

- Dels estudis i documents tècnics prevists a la Llei
de carreteres de les Illes Balears, quins té ja elaborats el
Govern de la Comunitat Autònoma?

- Quina és la secció tipus prevista per l'esmentada
autovia?

- Quin és el cost previst de l'inversió distingint entre
expropiacions i obres?

- Quan es pensa treure a licitació?

- Amb quina data preveu el Govern la seva entrada
en servei?

Palma, 22 d'octubre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

T)
J. Francesc Triay i 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 territorial parcial del pla de Mallorca

- Quin consultor, persona física o jurídica, elabora el
Pla territorial parcial del pla de Mallorca?

- Quin pressuposts s'ha gastat, o està destinat a
l'elaboració de l'esmentat Pla territorial?

- Quines fases de treball tècnic es preveuen?

- Per quina data està prevista la finalització dels
treballs tècnics d'elaboració del Pla?

- Per quan preveu el Govern l'aprovació inicial del
Pla?

Palma, 22 d'octubre del 1992.
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

U)
J. Francesc Triay i 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 sol'licita
resposta per escrit.

Pla director del sòl industrial

-Ha previst el Govern elaborar un pla director de sòl
industrial?

- Es tracta d'un Pla Director Sectorial dels prevists a
la Llei d'ordenació territorial de les Illes Balears?

- Quan té previst el Govern presentar al Parlament els
criteris generals de l'esmentat pla?

Palma, 22 d'octubre del 1992,
El Diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears,

V)
Teresa Riera i 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
per escrit.

Creació del banc de dades sobre recursos socials de la
dona

S'ha creat el banc de dades informatitzades sobre els
recursos socials i assistencials de la dona, al qual fa referència
la segona part del punt 1.2 del Pla d'igualtat d'oportunitat de la
dona?
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Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
Teresa Riera i 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
per escrit.

Pla de difusió dels principis igualitaris entre sexes

Quin pla de difusió dels principis d'igualtat entre
sexes s'ha fet per la seva difusió entre les APAs i els consells
escolars?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
Teresa Riera i 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 sol, licita resposta
per escrit.

Mesures preses per evitar que la dona no quedi
discriminada a l'hora d'accedir a la cultura

Quines són les mesures preses per tal de vetllar
perquè la dona no sigui discriminada a l'hora d'accedir a la
cultura, a la creació i la participació cultural?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
Teresa Riera i 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Fons documental històric de les dones de les Illes
Balears

S'ha creat un fons documental històric especialitzat
en la història de les dones de les Illes Balears?

Si és així:

A on està ubicat? Quins volums inclou? A quines
revistes especialitzades està subscrit? A quines persones és
accessible?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
Teresa Riera i 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Campanya de conscienciació per fer positiu un
comportament no discriminatori

S'ha fet alguna campanya de conscienciació de
l'opinió pública destinada a fer positiu un comportament no
discriminatori?

Si és així, quin és el pressupost de la campanya?
Quins són els resultats de les activitats i avaluació de
l'esmentada campanya?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
Teresa Riera i 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
per escrit.

Accions de formació professional per diversificar les
opcions professionals de les dones

Quines accions de formació professional i ocupacional
s'han impulsat per diversificar les opcions professionals de les
dones?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
Teresa Riera i 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
per escrit.

Accions que s'han fet per tal d'incorporar les dones al
mercat de treball

Quines accions de formació professional i ocupacional
s'han impulsat per tal d'incorporar les dones al mercat de treball
en millors condicions?

Palma. 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
Teresa Riera i 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Aspirants que s'han presentat al premi anual dels que
més s'han distingit pel seu treball igualitari

Quants aspirants s'han presentat al premi anual per
a l'anunci que més s'hagi distingit pel seu contingut igualitari
al passat any 1991?

Quins varen ser els criteris de selecció?

Es pensa tornar a convocar aquest premi per aquest
any?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
Teresa Riera i 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Reunions i acords de la Comissió Interdepartamental
de la dona

Quantes vegades s'ha reunit la Comissió
Interdepartamental de la dona?

Quins han estat els acords que ha pres durant l'any
1991 i 1992?

Quines han estat les aportacions dels representants
de cadascuna de les conselleries?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
Teresa Riera i 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 sol'licita resposta
per escrit.

Programes de formació específics de reciclatge
adreçats a la inserció professional de les dones s'han establert

Quins programes de formació específics de reciclatge
adreçats a la inserció professional de les dones s'han establert?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
Teresa Riera i 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
per escrit.

Llibres de text revisats per tal que no incloguin
normes discriminatòries

Quins llibres de text s'han revisat per tal que no
incloguin normes discriminatòries, especificant-ne el títol del
llibre, matèria, autors i editorial.

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Teresa Riera i Madurell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
Encarna Magaña i Alapont, 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
per escrit.

Mecanismes adreçats a les dones que s'han introduït
en els programes de formació per a l'ocupació

Quins mecanismes adreçats a les dones s'han introduït
en els programes de formació per a l'ocupació amb l'objectiu de
desbloquejar els seus potencials i reforçar la seguretat en si
mateixes?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
Encarna Magaña i Alapont, 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
per escrit.
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Accions que la Comissió Interdepartamental de la
dona considera necessàries per dur a terme el programa
d'atenció de la dona en la vessant preventiva

Quines són les accions que la Comissió
Interdepartamental de la dona considera necessàries per tal de
dur a terme el total del programa d'atenció de la dona en la
seva vessant
preventiva?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
Encarna Magaña i Alapont, 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 per escrit.

Accions que la Comissió Interdepartamental de la
dona considera necessàries per dur a terme el programa
d'atenció de la dona en la seva vessant educativa

Quines són les accions que la Comissió
Interdepartamental de la dona considera necessàries per tal de
dur a terme el total del programa d'atenció de la dona en la
seva vessant
educativa?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
Encarna Magaña i Alapont, 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 per escrit.

Accions que la Comissió Interdepartamental de la
dona considera necessàries per dur a terme el programa
d'atenció de la dona en la vessant assistencial

Quines són les accions que la Comissió
Interdepartamental de la dona considera necessàries per tal de
dur a terme el total del programa d'atenció de la dona en la
seva vessant assistencial?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
Encarna Magaña i Alapont, 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
per escrit.

Accions que s'han fet per facilitar l'accés de dones a
llocs de qualificació i responsabilitat en els quals estan poc
representades.

Quines accions de formació professional i ocupacional
s'han fet per facilitar l'accés de dones a llocs de qualificació i
responsabilitat en els quals estiguin poc representades?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
Encarna Magaña i Alapont, 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
per escrit.

Accions que s'han fet per augmentar la qualificació
professional de les dones.

Quines accions de formació professional i ocupacional
s'han fet per augmentar la qualificació professional de les
dones?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
Encarna Magaña i Alapont, 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 les següents preguntes per a les quals solAlicita
resposta per escrit.

Foment de l'actuació emprenedora de les dones a les
activitats on estan manco representades

Què s'ha fet per fomentar l'activitat emprenedora de
les dones en aquelles activitats on són menys representades?

Quins han estat els resultats d'aquestes accions?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
Encarna Magaña i Alapont, 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
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Autònoma la següent pregunta per a la qual solAlicita resposta
per escrit.

Programes i actuacions que s'han desenvolupat per
fomentar la pràctica de l'esport entre les dones

Quins programes i actuacions s'han desenvolupat per
fomentar la pràctica de l'esport entre les dones?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
Encarna Magaña i Alapont, 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 per escrit.

Treballs publicats per difondre el moviment per la
igualtat

Quines tesines, tesis o treballs d'investigació de
qualitat s'han publicat per difondre el moviment per a la
igualtat?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
Encarna Magaña i Alapont, 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 per escrit.

Mesures incloses en l'educació d'adults per fer
efectiva una formació no sexista

Quines mesures s'han inclòs en l'educació d'adults
per tal de fer efectiva una orientació professional i una
formació permanent no sexista?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
Encarna Magaña i Alapont, 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 per escrit.

Mesures perquè el reciclatge de professors inclogui
la formació pedagògica no sexista

Quines mesures s'han pres per tal d'intentar que en
el reciclatge de professors s'inclogui la formació de l'actitud
pedagògica no sexista?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
Encarna Magaña i Alapont, 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
per escrit.

Centres d'acolliment per a dones en situació extrema

Quins serveis d'atenció i ajut legal i de centres
d'acolliment per a dones en situació extrema s'han posat en
funcionament?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
Encarna Magaña i Alapont, 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 les següents preguntes per a les quals sol'licita
resposta per escrit.

Sobre enquesta base per conèixer els problemes
puntuals de la dona

S'ha fet l'enquesta base per tal de conèixer els
problemes puntuals de la dona a les Illes Balears?

Si és així,

a) Quina és l'anàlisi de les dades obtingudes!

b) Quines són les conclusions i conseqüències de
l'esmentada anàlisi?

c) Quines entitats ciutadanes han participat a la seva
elaboració?

d) Quina metodologia s'ha seguit?
e) S'ha fet alguna reunió entre la Comissió

Interdepartamental de la dona i les entitats interessades en el
tema?

Palma, 27 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
Joana Maria Barceló i Martí, Diputada del Parlament

de les Illes Balears, adscrita al Grup Parlamentari
SOCIALISTA, d'acord amb el que preveuen els articies 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.

Ajuts de la Conselleria d'Obres Públiques als
ajuntaments per adequació i elaboració dels seus planejaments
urbanístics
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Quins ajuntaments els anys 1991 i 1992 han
solAlicitat a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori ajuts econòmics per a l'ordenació urbanística d'àmbit
municipal i la seva adequació a la normativa urbanística
vigent?

Quants i a quins ajuntaments s'han concedit els
ajuts?

Quin és l'import total dels ajuts aprovats i contrets?
Quants ajuts s'han liquidat totalment i, quants i a quins
ajuntaments resten pendents?

Palma, 29 d'octubre del 1992.
La Diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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.

Valoració dels danys ocasionats pel cap de fibló a
Menorca

Quins criteris fa servir el Govern per considerar els
afectats per les pluges torrencials susceptibles de rebre uns
ajuts especials, i no així els afectats pel cap de fibló ocorregut
recentment a Menorca?

Quina valoració fa el Govern dels danys ocasionats
per l'esmentat cap de fibló?

Amb aquesta valoració?

Palma, 30 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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.

SolAlicituds d'ajut dels afectats pel cap de fibló a
Menorca

Tenia coneixement la Conselleria d'Agricultura que
el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella
recollien demandes d'ajut dels afectats pel cap de fibló
ocorregut
recentment a Menorca i, fins i tot, els incentivaven a
presentar-les?

Ho feia el Consell Insular en aplicació de
l'Encomana de Gestió en matèria d'agricultura?

Palma, 30 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
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.

Reforestació de la zona afectada pel cap de fibló de
Menorca

És conscient la Conselleria d'Agricultura del perill
d'incendi que representa l'acumulació de brancatge, produït pel
cap de fibló que afectà recentment la zona de Ferreries i
Ciutadella?

Té alguna actuació prevista per tal de donar solució a
aquesta situació de perill?

Pensa la Conselleria d'Agricultura impulsar un pla de
reforestació de la zona boscosa afectada pel cap de fibló tal i
com s'ha anunciat a través dels mitjans de comunicació?

Pensa la Conselleria d'Agricultura, atesa la situació de
la franja boscosa afectada, procedir abans de reforestar, a la
neteja del brancatge produït per la destrossa dels arbres
afectats?

Amb quins mitjans?

Quina partida econòmica pensa destinar a aquesta
tasca?

Palma, 30 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.

II.- PREGUNTES AMB SOLALICITUD 
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de novembre 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 informe
favorable al camp de golf de Puntiró, formulada pel Diputat
Hble. Sr. Sebastià Serra, del Grup Parlamentari PSM I EEM.
RGE núm. 3532/92.

Pregunta al Govern de la CA, relativa a crèdit
definitiu que té actualment la partida pressupostària referent
al Pla de residus sòlids urbans, després d 'haver desviat una
part important del fons d'aquesta partida a la Societat Balear
de Capital Risc SA, formulada pel Diputat Hble. Sr. Valentí
Valenciano, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. RGE núm.
3599/92.
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Pregunta al Govern de la CA, relativa a inversions
que ha efectuat el Govern de la CAIB amb càrrec a la partida
pressupostària de residus sòlids urbans, formulada pel
Diputat Hble. Sr. Valentí Valenciano, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. RGE núm 3600/92.

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

Palma, a 4 de novembre 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 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.

Informe favorable al camp de golf de Puntiró

Per quines raons la Conselleria d'Agricultura ha
informat favorablement el projecte de camp de golf de
Puntiró al terme municipal de Palma ?

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Sebastià Serra i Busquets.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
Valentí Valenciano i 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 oral davant Ple.

Crèdit definitiu que té actualment la partida
pressupostària referent al Pla de residus sòlids urbans, després
d'haver desviat una part important del fons d'aquesta partida
a la Societat Balear de Capital Risc SA

Quin és el crèdit definitiu que té actualment la
partida pressupostària referent al Pla de residus sòlids urbans,
després d'haver desviat una part important del fons d'aquesta
partida a la Societat Balear de Capital Risc SA

Palma, 28 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
Valentí Valenciano i 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 oral davant Ple.

Inversions que ha efectuat el Govern de la CAIB
durant 1992 amb càrrec a la partida pressupostària de residus
sòlids urbans

Quines inversions ha efectuat el Govern de la CAIB
durant 1992 amb càrrec a la partida pressupostària de residus
sòlids urbans?

Palma, 28 d'octubre del 1992.
El Diputat:
Valentí Valenciano i López.

III.- PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en reunió celebrada dia 3 de novembre 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 PP-UM, RGE núm 3544/92, relativa a rebuig de
l'apologia del terrorisme, 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 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
El Grup Parlamentari PP-UM, d'acord amb el que es

disposa als articles 163 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació davant
Ple, la següent proposició no de llei:

Rebuig de l'apologia del terrorisme

En vista de la recent publicació d'un document
fotogràfic als mitjans de comunicació, en què apareixen alguns
membres de partits polítics amb representació parlamentària, en
el que sembla voler recrear, de manera irreverent, un acte de
submissió d'aquests membres a una persona condemnada per la
seva pertinència a un grup terrorista, el Grup Parlamentari
PP-UM presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears

1) Declara el seu respecte al sistema democràtic,
recollit a la Constitució espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, com a peces bàsiques en l'ordenament de la
vida pública.

2) Manifesta el seu absolut rebuig al terrorisme, sia
quina sia la motivació que pretengui justificar-lo i de qui el
practica i l'empara.

Palma, 26 d'octubre del 1992.
El Portaveu:
José M. González Ortea.
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IV.-INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 3 de novembre del 1992, admeté a
tràmit els escrits RGE núms. 3573/92 a 3584/92 presentats
pel Diputat Hble. Sr. Joan Marí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, mitjançant els qual solA licita que les preguntes
RGE núms. 2186/92 a 2197/92, (BOPIB núm 35 de 22 de
maig del 1992) siguin incloses a l'Ordre del Dia de la
primera sessió de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, on rebran el tractament de preguntes amb solAlicitud
de resposta oral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre 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 3 de novembre del 1992, admeté a
tràmit l'escrit RGE núm 3563/92, presentat pel Grup
Parlamentari PSM I EEM, mitjançant el qual comunica la
retirada de la Proposició No de Llei RGE núm 2548/92,
relativa a creació del Consell Consultiu en matèria de
conservació de la naturalesa i el medi ambient.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 3 de novembre del 1992, a la vista de
l'escrit RGE núm. 3601/92, presentat pel Govern de la CA,
mitjançant el qual se solA licita convocatòria de sessió
plenària extraordinària, un cop finalitzat el període de
sessions, per a la tramitació del Projecte de Llei de
Pressuposts Generals de la CAIB per al 1993, i
conformement amb l'establert per l'article 61.2 del Reglament
de la Cambra, acordà de convocar sessions plenàries
extraordinàries, la data de les quals es fixarà oportunament.

Així mateix, acordà d 'habilitar els dies necessaris
per tal de possibilitar l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si
pertoca del Projecte de Llei de referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en

reunió celebrada dia 3 de novembre del 1992, havent estat
presa en consideració pel Ple de la Cambra la Proposició de
Llei RGE núm 3093/92, presentada pel Grup Parlamentari
PP-UM, relativa a la modificació de determinats articles de
la Llei 1/1991, i d'acord amb l'establert per l'article 126.5 del
Reglament de la Cambra, acordà de remetre a la Comissió
d'Ordenació Territorial la Proposició de Llei de referència,
i obrir el termini perquè s'hi puguin presentar esmenes.

Aquest termini finalitzarà dia 21 de novembre a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió

celebrada dia 3 de novembre del 1992, acordà de suspendre la
tramitació del Projecte de Llei RGE núm 3240/92 de creació
del Parc d'Innovació Balear, en el punt en què es troba, fins
que la mateixa Mesa n'adoptarà un nou acord.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 1992.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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