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ROMANENT DE L'ANY 1997

PROJECTES DE LLEI

De protecció integral del menor de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Presentat pel Govern de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/GLEX-0004 RGE núm. 1562/97 de dia 7 de
març del 1997.
Caducitat del projecte al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5865.

Del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
Presentat pel Govern de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/GLEX-0009 RGE núm. 3702/97 de dia 5 de
juny del 1997.
Caducitat del projecte al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5865.

PROPOSICIONS DE LLEI

De centres recreatius turístics.
Formulada pel Grup Parlamentari Mixt.
Expedient núm. 4-97/PLEX-0007 RGE núm. 3745/97 de dia 6 de
juny del 1997.
Caducitat de la proposició de llei al final de la legislatura, BOPIB
núm. 214, pàg. 5865.

PLANS DEL GOVERN

Pla estratègic de prevenció i control de la SIDA.
Expedient núm. 4-97/PLA-00001 RGE núm. 7420/97 de dia 18 de
desembre del 1997.
Propostes de resolució, BOPIB núm. 201, pàg. 5579.
Compareixences, BOPIB núm. 201, pàg. 5577.
Debat i votació de les propostes de compareixences, BOPIB núm.
201, pàg. 5578.
Resolucions, BOPIB núm. 208, pàg. 5779.

INTERPELALACIONS

Relativa a la política sanitària del Govern sobre assumptes de
salut mental.
Formulada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/INTE-0012 RGE núm. 1685/97 de dia 13 de
març del 1997.
Caducitat de la interpel-lació al final de la legislatura, BOPIB
núm. 214, pàg. 5865.

Relativa les gestions fetes per a la construcció de la biblioteca
pública de Mallorca al Casal de Can Salas de Palma.
Formulada pel Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/INTE-0014 RGE núm. 1712/97 de dia 14 de
març del 1997.
Retirada de la interpelAlació, BOPIB núm. 214, pàg. 5864.

Relativa els criteris del Govern en relació a infraestructures de
transport.
Formulada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/INTE-0026 RGE núm. 4697/97 de dia 15 de
setembre del 1997.
Caducitat de la interpelAlació al final de la legislatura, BOPIB
núm. 214, pàg. 5865.

PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA

Relativa a quines són les carreteres d'interès general.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0043 RGE núm. 149/97 de dia 21 de
gener del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5881.

Relativa al Pla Futures 1997.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Marí i Serra del Grup Parlamentari
Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0050 RGE núm. 157/97 de dia 21 de
gener del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5881.

Relativa al deteriorament de la carretera Maó-Ciutadella.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0051 RGE núm. 160/97 de dia 22 de
gener del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5881.

Relativa a estudis encarregats per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori l'any 1996.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0084 RGE núm. 196/97 de dia 22 de
gener del 1997. Caducitat de la pregunta al final de la
legislatura, BOPIB núm. 214, pàg. 5882.

Relativa al programa de l'oficina de turisme juvenil per a1997.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0099 RGE núm. 231/97 de dia 24 de
gener del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa al procés de redacció dels plans especials de les àrees
naturals d'especial interès a l'illa de Menorca.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0184 RGE núm. 324/97 de dia 27 de
gener del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa al projecte de coordinació de tots els punts d'atenció a
l'immigrant internacional.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera del Grup
Parlamentari Mixt.
Expedient núm. 4-97/PREE-0270 RGE núm. 486/97 de dia 3 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa a criteris de qualitat per a l'exercici del "tot inclòs".
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0293 RGE núm. 622/97 de dia 13 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.
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Relativa a la revisió del pla de residus de les Pitiüses.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0296 RGE núm. 625197 de dia 13 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a la realització de consultes amb l'Ajuntament de
Ciutadella per a l'adquisició de la finca Alparico.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0307 RGE núm. 677/97 de dia 20 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa al pla de qualitat hotelera.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0319 RGE núm. 724/97 de dia 20 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa al cost del viatge del President del Govern al Carib.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0322 RGE núm. 738/97 de dia 24 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa al viatge als Estats Units i països del Carib.
Formulada per l'Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0323 RGE núm. 741/97 de dia 25 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a inversions a Eivissa i Formentera.
Formulada per l'Hble. Sr. Vicent Tur i Torres del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0324 RGE núm. 778/97 de dia 25 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa als resultats del viatge del President de les Illes Balears
a Puerto Rico, Santo Domingo i Texas.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Francesc Triay i Llopis del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0327 RGE núm. 798/97 de dia 26 de
febrer del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa al procés de redacció dels plans especials de les àrees
naturals d'especial interès a l'illa de Menorca.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient-núm. 4-97/PREE-0347 RGE núm. 1694/97 de dia 13 de
març del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a l'estat i ús d'Es Torretó (Menorca).
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0355 RGE núm. 1812/97 de dia 19 de
març del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa al "programa de recuperació paisatgística".
Formulada per l'Hble. Sra. Catalina Mercè Amer i Riera del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0364 RGE núm. 1948/97 de dia 1
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa a mesures del PP d'Eivissa i Formentera perquè les
institucions de les Pitiüses augmentin l'ús del castellà.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0367 RGE núm. 1974/97 de dia 2
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa a l'expedient sancionador contra "Aguas de Formentera
SA".
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0370 RGE núm. 1977/97 de dia 2
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa a la subvenció de cotxes elèctrics a Formentera.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0371 RGE núm. 1978/97 de dia 2
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa a la coincidència del premi Ramon Llull amb altres
guardons instituïts per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0388 RGE núm. 2062/97 de dia 9
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa a la participació del Govern balear en la realització del
Festival de Cine de Menorca.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0392 RGE núm. 2066/97 de dia 9
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.

Relativa a convenis o acords amb empreses per inversions en
descontaminació.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0433 RGE núm. 2365/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5868.
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Relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de Sanitat
i Consum el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0434 RGE núm. 2366/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0438 RGE núm. 2370/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de Sanitat
i Consum el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0440 RGE núm. 2372/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de Medi
Ambient el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0442 RGE núm. 2374/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a expedients sancionadors de la Conselleria de Turisme
el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0445 RGE núm. 2377/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a propostes de sanció dels expedients incoats per la
Conselleria de Sanitat i Consum el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0446 RGE núm. 2378/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a propostes de sanció dels expedients incoats per la
Conselleria de Sanitat i Consum el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0447 RGE núm. 2379/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a propostes de sanció dels expedients incoats per la
Conselleria de Medi Ambient el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0450 RGE núm. 2382/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a propostes de sanció dels expedients incoats per la
Conselleria de Turisme el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0456 RGE núm. 2388/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a propostes de sanció dels expedients incoats per la
Conselleria de Turisme el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0457 RGE núm. 2389/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a propostes de sanció dels expedients incoats per la
Conselleria de Sanitat i Consum el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0458 RGE núm. 2390/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5882.
Relativa a expedients sancionadors arxivats per la Conselleria de
Sanitat i Consum el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0459 RGE núm. 2391197 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a expedients sancionadors arxivats per la Conselleria de
Medi Ambient el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0462 RGE núm. 2394/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a expedients sancionadors arxivats per la Conselleria de
Turisme el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0468 RGE núm. 2400/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a expedients sancionadors arxivats per la Conselleria de
Turisme el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0469 RGE núm. 2401/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.
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Relativa a la recaptació de la Conselleria de Sanitat i Consum pel
cobrament de sancions el 1995.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0470 RGE núm. 2402/97 de dia 23 d
'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5883.

Relativa a la recaptació de la Conselleria de Sanitat i Consum
pel cobrament de sancions el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0471 RGE núm. 2403/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5882.

Relativa a la recaptació de la Conselleria de Medi Ambient pel
cobrament de sancions el 1996.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0474 RGE núm. 2406/97 de dia 23
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5883.

Relativa al pla de normalització lingüística a les televisions
locals.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0503 RGE núm. 2545/97 de dia 30
d'abril del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5883.

Relativa a projectes presentats pel Govern per ser inclosos al
Projecte Inturism.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0516 RGE núm. 2688/97 de dia 30
d'abril del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.
Relativa a la previsió pressupostària del Govern per fer front a
la solAlicitud de l'Ajuntament de Palma de subvenció de les
tarifes de fems.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0519 RGE núm. 2841/97 de dia 5 de
maig del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa al conveni amb l'Ajuntament de Maó per ampliar les
dependències de la delegació del Conservatori de Música a Maó.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0529 RGE núm. 2891/97 de dia 7 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5883.

Relativa a accions realitzades o promogudes pel Govern balear
entre 1991 i 1996 per a la lluita directa o indirecta contra la
ludopatia.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0531 RGE núm. 2893/97 de dia 7 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a persones afectades a les Illes Balears per ludopatia.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0532 RGE núm. 2894/97 de dia 7 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a la implementació de conservatoris de grau elemental i
grau mitjà.
Formulada per l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0534 RGE núm. 3218/97 de dia 9 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a expedients sancionadors amb ordre de tancament a
establiments turístics de les Illes.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Marí i Serra del Grup Parlamentari
Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0545 RGE núm. 3431/97 de dia 16 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa al projecte d'ampliació del port de Ciutadella.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0555 RGE núm. 3531/97 de dia 21 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a fons europeus per a projectes mediambientals.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0576 RGE núm. 3552/97 de dia 21 de
maig del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5868.
Relativa a la residència geriàtrica de Felanitx.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Francesc Triay i Llopis del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0578 RGE núm. 3617/97 de dia 23 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.
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Relativa a laboratoris de productes de consum.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0590 RGE núm. 3661/97 de dia 3 de
juny del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa al pla especial de construcció de les instalAlacions
esportives específiques a Menorca.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0591 RGE núm. 3662/97 de dia 3 de
juny del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa a la execució de la subvenció de l'Estat anomenada
Crèdit Turístic.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0593 RGE núm. 3664/97 de dia 3 de
juny del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa a fires i congressos.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0595 RGE núm. 3666/97 de dia 3 de
juny del 1997.
Publicació trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Publicació de la resposta, BOPIB núm. 214, pàg. 5864.

Relativa a l'execució del programa regional d'ajudes per
fomentar les inversions forestals en explotacions agràries.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0604 RGE núm. 3675/97 de dia 3 de
juny del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa a l'Escola d'Hoteleria.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0606 RGE núm. 3677/97 de dia 3 de
juny del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa al campionat nacional infantil per a centres escolars
1996.
Formulada per l'Hble. Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97!PREE-0607 RGE núm. 3685/97 de dia 4 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5883.

Relativa a senyalitzacions de la carretera de Sant Climent a Cala
en Porter.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon OrfiIa i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE:-0608 RGE núm. 3738/97 de dia 5 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a la recepció de les emissions en català a les Pitiüses
procedents d'altres comunitats.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0615 RGE núm. 3824/97 de dia 12 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a entrada en servei de les finestretes úniques.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon OrfiIa i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0616 RGE núm. 3825/97 de dia 12 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a solucions als perjudicis que causen les aigües depurades
de l'EDAR d'Inca.
Formulada per l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0629 RGE núm. 3848/97 de dia 13 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a indemnitzacions als propietaris de Ses Salines d'Eivissa
i Formentera.
Formulada per l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0633 RGE núm. 3852/97 de dia 13 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa al contracte amb l'STEI per iniciatives de normalització
lingüística durant 1996.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0640 RGE núm. 3976/97 de dia 18 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5883.

Relativa a convenis amb els sindicats per programes de
normalització lingüística durant 1996.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0641 RGE núm. 3977/97 de dia 18 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.

Relativa a despeses de l'Any de les Rondalles.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0642 RGE núm. 3978/97 de dia 18 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.
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Relativa al conveni pel finançament de carreteres.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0658 RGE núm. 3994/97 de dia 18 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a l'estat actual dels recursos contra la LEN.
Formulada per l'Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0661 RGE núm. 4052/97 de dia 27 de
juny del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a conveni amb l'Ajuntament de sa Pobla per a educació
infantil.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0673 RGE núm. 4074/97 de dia 1 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a despeses en matèria de normalització lingüística a
l'àmbit de l'Administració de Justícia a les Illes Balears durant
l'any 1996.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0674 RGE núm. 4075/97 de dia 1 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a projecte lingüístic del Centre Cívic de Manacor.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0677 RGE núm. 4078/97 de dia 1 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a iniciatives de normalització lingüística relacionades
amb la Comissió Interdepartamental de la Dona.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0680 RGE núm. 4081/97 de dia 1 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a la visita del president dels EUA a Mallorca.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0691 RGE núm. 4144/97 de dia 8 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a la visita del president dels EUA a Petra.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0692 RGE núm. 4145/97 de dia 8 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a contractes de serveis realitzats per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports el 1997.
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0706 RGE núm. 4215/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.

Relativa a contractes de personal de la Conselleria de Presidència.
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0739 RGE núm. 4248/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.

Relativa a contractes de personal de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports.
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0744 RGE núm. 4253/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.

Relativa a contractes de personal de la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0746 RGE núm. 4255/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.

Relativa a contractes de personal de l'Institut Balear de Serveis a
la Joventut (IBSJ).
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0752 RGE núm. 4261/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.

Relativa a contractes de personal de Balears Innovació Telemàtica
SA (BITEL SA).
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0759 RGE núm. 4268/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.

Relativa a contractes de personal de Fires i Congressos de les
Balears SA.
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0761 RGE núm. 4270/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5884.
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Relativa a personal contractat pel Codefoc.
Formulada per l'Hble. Sra. Maria del Carme Garcia i Querol del
Grup Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0779 RGE núm. 4295/97 de dia 16 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a sol' licituds presentades per obtenir les subvencions
en matèria de joventut corresponents a l'any 1997.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0798 RGE núm. 4349/97 de dia 22 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa al cost de la publicitat efectuada per informar els
residents en les Illes Balears del contingut del Decret 25/97, de
7 de febrer, sobre el règim transitori i extraordinari de
subvencions al transport aeri per als residents a Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0799 RGE núm. 4350/97 de dia 22 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a despeses abonades al Sr. Sebastián Rico Pons.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0802 RGE núm. 4353/97 de dia 22 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a aportació econòmica del Govern balear per a la
construcció i posada en funcionament de la residència d'ancians
d'Alaior.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0816 RGE núm. 4367/97 de dia 22 de
juliol del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a inversions empresarials a les Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0828 RGE núm. 4494/97 de dia 2 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a ús de la llengua catalana en la programació de les
emissores de radiodifusió en freqüència modulada de les Illes
Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0885 RGE núm. 4640/97 de dia 12 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa al compliment de les obligacions per part de les
emissores culturals.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0886 RGÈ núm. 4641/97 de dia 12 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5884.

Relativa a previsions pressupostàries del conveni de carreteres.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0893 RGE núm. 4858/97 de dia 19 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa a autoritzacions de refugis de caça.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres del Grup
Parlamentari Mixt.
Expedient núm. 4-97/PREE-0897 RGE núm. 4877/97 de dia 22 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa al cost del manteniment del consorci de minusvàlids
psíquics de Son Tugores.
Formulada per l'Hble. Sr. Miquel Gascon i Mir del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0920 RGE núm. 4973/97 de dia 29 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa a la colAlaboració dels consells de Menorca i d'Eivissa
amb el consorci de minusvàlids psíquics de Son Tugores.
Formulada per l'Hble. Sr. Miquel Gascon i Mir del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0921 RGE núm. 4974/97 de dia 29 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa al suplement "Diari a l'Escola".
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-0924 RGE núm. 5004/97 de dia 30 de
setembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa al foment de la normalització lingüística en
l'Administració perifèrica i altres.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0932 RGE núm. 5024/97 de dia 1 d
'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa al pressupost de l'edifici definitiu del Conservatori de
Música de les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0936 RGE núm. 5028/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.
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Relativa a mesures de la gerència territorial del Ministeri de
Justícia a les lIles Balears per a la normalització lingüística a
l'àmbit de la Justícia.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0942 RGE núm. 5034/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa a iniciatives del Govern central en relació a la
normalització lingüística de l'Administració de Justícia a les
Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi P.ortella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0943 RGE núm. 5035/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa a accions de normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0944 RGE núm. 5036/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa al domini propi i diferenciat per als serveis d'Internet
a les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0946 RGE núm. 5038/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.
Relativa a la relació d'obres d'art i prioritaris d'adquisició del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera per al 1997.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0947 RGE núm. 5039/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa a la relació d'obres d'art i prioritaris d'adquisició del
Consell Insular de Menorca per al 1997.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0948 RGE núm. 5040/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa a convenis subscrits amb el Consell General del Poder
Judicial i el Ministeri de Justícia durant l'any 1997 per
promoure accions de normalització lingüística a l'àmbit de
l'Administració de Justícia.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0949 RGE núm. 5041/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa a informació sobre els drets lingüístics en els edificis de
l'Administració de Justícia a les lIles Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0951 RGE núm. 5043/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa al conveni amb el ColAlegi de Missers per a la creació
d'un seminari específic de capacitació lingüística en llengua
catalana per als alumnes de l'Escola de pràctica jurídica.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0953 RGE núm. 5045197 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa al Pla regional de protecció del clima.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0956 RGE núm. 5048/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa al catàleg de centres de deshabituació de toxicomanies,
de centres educatius especials i altres.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0957 RGE núm. 5049/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.
Relativa a exposicions itinerants durant l'any 1997.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0958 RGE núm. 5050/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa a la relació d'obres d'art i prioritats d'adquisició del
Consell Insular de Mallorca.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0960 RGE núm. 5052/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa a establiments d'agroturisme, hotel rural i oferta
complementària al medi rural a les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0962 RGE núm. 5054/97 de dia 1
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.

Relativa a camps de treball.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-0995 RGE núm. 5294/97 de dia 8
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5885.
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Relativa al contracte per la realització del programa de televisió
"Gent Divertida".
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-0997 RGE núm. 5298/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa a solAlicituds d'ajudes i subvencions de persones i
institucions durant l'any 1997.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97IPREE-1003 RGE núm. 5305/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5885.

Relativa al Pla de substitució de les tapes de nínxols de presa i
connexió en aplicació de la Llei 6/1993, d'adequació de les
xarxes d'instalAlacions a les condicions historicoambientals dels
nuclis de població.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-101l RGE núm. 5313/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a programes de racionalització dels serveis de les
companyies subministradores en aplicació de la Llei 6/1993,
d'adequació de les xarxes d'instaHacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1012 RGE núm. 5314/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a adaptació dels reglaments tècnics de les companyies
subministradores per l'aplicació de la Llei 6/1993, d'adequació
de les xarxes d'instalAlacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1014 RGE núm. 5316/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a nuclis d'actuació a llarg termini per l'aplicació de la
Llei 6/1993, d'adequació de les xarxes d'instalAlacions a les
condicions historicoambientals dels nuclis de població.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1015 RGE núm. 5317/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a nuclis d'actuació mitjana per l'aplicació de la Llei
6/1993, d'adequació de les xarxes d'instalAlacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1016 RGE núm. 5318/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a nuclis d'actuació immediata per l'aplicació de la Llei
6/1993, d'adequació de les xarxes d'instalAlacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-I017 RGE núm. 5319/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a nuclis d'actuació preferent per l'aplicació de la Llei
6/1993, d'adequació de les xarxes d'instalAlacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1018 RGE núm. 5320/97 de dia 9
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a la recepció de les emissions de les televisions
autonòmiques.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari N acionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-1028 RGE núm. 5489/97 de dia 21
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a la transferència de competències als consells insulars.
Formulada per l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-1029 RGE núm. 5490/97 de dia 21
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a subvencions als centres educatius privats.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres del Grup
Parlamentari Mixt.
Expedient núm. 4-97/PREE-1067 RGE núm. 5573/97 de dia 23
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a ajudes destinades a tercera edat, dona i col'lectiu
homosexual.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres del Grup
Parlamentari Mixt.
Expedient núm. 4-97/PREE-1070 RGE núm. 5576/97 de dia 23
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.
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Relativa a comissions paritàries Govern-CIM per redactar plans
territorials parcials del Raiguer i de la Serra de Tramuntana.
Formulada per l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-1090 RGE núm. 5692/97 de dia 31
d'octubre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a promoció turística.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-I096 RGE núm. 5722/97 de dia 3 de
novembre del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa a la universitat Menorca.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-I099 RGE núm. 5725/97 de dia 3 de
novembre del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa a concessions administratives al Port de Ciutadella.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1136 RGE núm. 5879/97 de dia 10 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a participació del Govern en la construcció de nous
centres educatius.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1137 RGE núm. 5880/97 de dia 10 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en
automobilisme per categories d'edat i per illes, tant en categoria
femenina com masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1153 RGE núm. 5919/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en judo per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1154 RGE núm. 5920/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en karate per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1155 RGE núm. 5921/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a criteris de concessió de subvencions a les federacions
esportives per a la celebració dels campionats de Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1159 RGE núm. 5925/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en espeologia per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1160 RGE núm. 5926/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en motociclisme
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1161 RGE núm. 5927/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en voleibol per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1162 RGE núm. 5928/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en vela per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1163 RGE núm. 5929/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5886.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en triatló per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1164 RGE núm. 5930/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.
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Relativa a la distribució dels esportistes federats en trot per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1165 RGE núm. 5931/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en tir olímpic
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l66 RGE núm. 5932/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en tir de fona
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l67 RGE núm. 5933/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en tir amb arc
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l68 RGE núm. 5934/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en tennis de
taula per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina
com masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1169 RGE núm. 5935/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en tennis per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l70 RGE núm. 5936/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en taekwondo
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l71 RGE núm. 5937/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en squash per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97!PREE-1l72 RGE núm. 5938/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en salvament per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1173 RGE núm. 5939/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en rugbi per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l74 RGE núm. 5940/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en piragüisme
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l75 RGE núm. 5941/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en pilota per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l76 RGE núm. 5942/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en petanca per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l77 RGE núm. 5943/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en lluita per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l78 RGE núm. 5944/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.
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Relativa a la distribució dels esportistes federats en billar per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l79 RGE núm. 5945/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en badmintó
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l80 RGE núm. 5946/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en atletisme
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l81 RGE núm. 5947/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en activitats
subaquàtiques per categories d'edat i per illes, tant en categoria
femenina com masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l82 RGE núm. 5948/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en pesca per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l83 RGE núm. 5949/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en patinatge
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1184 RGE núm. 5950/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en natació per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l85 RGE núm. 5951/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en muntanyisme
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l86 RGE núm. 5952/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5887.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en moto nàutica
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1187 RGE núm. 5953/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en hípica per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l88 RGE núm. 5954/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en handbol per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1189 RGE núm. 5955/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en golf per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l90 RGE núm. 5956/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en gimnàstica
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1l91 RGE núm. 5957/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.
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Relativa a la distribució dels esportistes federats en futbol sala
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1192 RGE núm. 5958/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en futbol per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/pree-1193 RGE núm. 5959/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en esports aeris
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1194 RGE núm. 5960/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en escacs per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1195 RGE núm. 5961/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en dards per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1196 RGE núm. 5962/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en colombofília
per categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1197 RGE núm. 5963/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en
columbicultura per categories d'edat i per illes, tant en categoria
femenina com masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1198 RGE núm. 5964/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en ciclisme per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1199 RGE núm. 5965/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en caça per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1200 RGE núm. 5966/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en bitlles per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1201 RGE núm. 5967/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a la distribució dels esportistes federats en bàsquet per
categories d'edat i per illes, tant en categoria femenina com
masculina.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1202 RGE núm. 5968/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a valoració queixes d'alguns expositors.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Marí i Serra del Grup Parlamentari
Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1204 RGE núm. 5980/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a fira d'interès pel sector turístic.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Marí i Serra del Grup Parlamentari
Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1205 RGE núm. 5981/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.

Relativa a despeses per a la reparació de les instalAlacions de
l'institut Joan Ramis i Ramis per executar l'any 1998.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1219 RGE núm. 6072/97 de dia 19 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5888.
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Relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear d'Afers Socials als
quals serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1228 RGE núm. 6198/97 de dia 20 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear d'Afers Socials als quals no serà d'aplicació la
Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1236 RGE núm. 6206/97 de dia 20 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Institut Balear de l'Aigua als quals no serà d'aplicació la Llei
2/96, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1244 RGE núm. 6214/97 de dia 20 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5888.

Relativa a alts càrrecs i personal eventual de gabinet (PEG) de
l'Ibatur als quals no serà d'aplicació la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1246 RGE núm. 6216/97 de dia 20 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5889.

Relativa a alts càrrecs de l'Institut Balear de l'Aigua als quals
serà d'aplicació la Llei 2/96, d'incompatibilitats dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ignasi Portella i Coll del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1250 RGE núm. 6220/97 de dia 20 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5889.

Relativa a programa LIFE-98.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1259 RGE núm. 7117/97 de dia 27 de
novembre del 1997.
Trasllat a comissió, BOPIB núm. 201, pàg. 5594.
Caducitat de  la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5868.

Relativa a empreses publicitat, Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports.
Formulada per l'Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1266 RGE núm. 7177/97 de dia 1 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.

Relativa a camps de golf que disposen d'autorització per al reguiu
amb aigua potable.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1311 RGE núm. 7303/97 de dia 10 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.

Relativa a transferències educatives.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1312 RGE núm. 7304/97 de dia 10 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.

Relativa a consorci per a la restauració de les pedreres.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1320 RGE núm. 7312/97 de dia 10 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.

Relativa a constitució del consorci per a la rehabilitació de
pedreres.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Gomila i Barber del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-1329 RGE núm. 7352/97 de dia 11 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.

Relativa a creació d'un òrgan comú per defensar la unitat
lingüística entre les comunitats de parla catalana.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Gomi1a i Barber del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-1330 RGE núm. 7353/97 de dia 11 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.

Relativa a obres de l'Institut Joan Ramis i Ramis (Maó).
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1333 RGE núm. 7372/97 de dia 15 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.

Relativa a informe del CEDEX.
Formulada per l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PREE-1334 RGE núm. 7373/97 de dia 15 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5889.
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Relativa a redacció del Pla del Pla de Mallorca.
Formulada per l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PREE-1346 RGE núm. 7418/97 de dia 18 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5889.

Relativa a despeses felicitacions nadalenques.
Formulada per l'Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PREE-1350 RGE núm. 7478/97 de dia 30 de
desembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5889.

PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE

Relativa a acords del President del Govern amb el Govern de
Canàries en relació al règim econòmic i fiscal.
Formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0153 RGE núm. 3228/97 de dia 12 de
maig del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa a baixada de la qualitat de l'oferta turística.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Francesc Triay i Llopis del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PROP-0262 RGE núm. 5869/97 de dia 10 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa a programes televisius basats en fets reals.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Marí i Serra del Grup Parlamentari
Socialista.
Expedient núm. 4-97/PROP-0272 RGE núm. 5904/97 de dia 11 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa a l'elaboració del Pla regional de protecció del clima.
Formulada per l'Hble. Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres del Grup
Parlamentari Mixt.
Expedient núm. 4-97/PROP-0275 RGE núm. 5916/97 de dia 12 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa a supressió formal de l'acord interinstitucional per a la
campanya de normalització lingüística.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0278 RGE núm. 5989/97 de dia 13 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa als consells insulars i el Consorci per al foment de l'ús
de la llengua catalana.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0279 RGE núm. 5990/97 de dia 13 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa als ajuntaments i el Consorci per al foment de l'ús de
la llengua catalana.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0280 RGE núm. 5991/97 de dia 13 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa a entitats de la societat civil i el Consorci per al foment
de l'ús de la llengua catalana.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0281 RGE núm. 5992/97 de dia 13 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.

Relativa a objectius del Consorci per al foment de l'ús de la
llengua catalana.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0282 RGE núm. 5993/97 de dia 13 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.

Relativa a activitats d'animació sociocultural del Consorci per al
foment de l'ús de la llengua catalana.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup Parlamentari
N acionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0283 RGE núm. 5994/97 de dia 13 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.

Relativa a promoció sociocultural a Sencelles.
Formulada per l'Hble. Sr. Damià Pons i Pons del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0284 RGE núm. 5995/97 de dia 13 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.

Relativa a la llei de declaració de parc natural de ses Salines
d'Eivissa i Formentera.
Formulada per l'Hble. Sr. Vicent Tur i Torres del Grup Parlamentari
Socialista.
Expedient núm. 4-97/PROP-0285 RGE núm. 6031/97 de dia 17 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.

Relativa a la recuperació dels vols regulars.
Formulada per l'Hble. Sr. Joan Marí i Serra del Grup Parlamentari
Socialista.
Expedient núm. 4-97/PROP-0286 RGE núm. 6032/97 de dia 17 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.

Relativa a la despesa total en concepte de fotografies del President
del Govern.
Formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0287 RGE núm. 6034/97 de dia 17 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.

Relativa al nombre de fotografies del President contractades
durant el 1997.
Formulada per l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.
Expedient núm. 4-97/PROP-0288 RGE núm. 6035/97 de dia 17 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm. 214,
pàg. 5869.
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Relativa al finançament net per a la implantació satisfactòria de
la LOGSE.
Formulada per l'Hble. Sr. Andreu Crespí i Plaza del Grup
Parlamentari Socialista.
Expedient núm. 4-97/PROP-0291 RGE núm. 6045/97 de dia 18 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.

Relativa a la creació de comissions d'investigació.
Formulada per l'Hble. Sr. Eberhard Grosske i Fiol del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Expedient núm. 4-97/PROP-0297 RGE núm. 6191/97 de dia 20 de
novembre del 1997.
Caducitat de la pregunta al final de la legislatura, BOPIB núm.
214, pàg. 5869.
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Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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