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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2065/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a política en matèria de
pedreres. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2085/95, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a política hidràulica. (Mesa de 19 de
setembre del 1995).

RGE núm. 2137/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa als criteris de la Presidència del
Govern en relació al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa
en consideració de la Proposició de Proposició de Llei Orgànica
RGE núm. 926/90, relativa a la reforma de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2139/65, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a Pla Director Sectorial de Pedreres.
(Mesa de 19 de setembre del 1995).

Palma, a 19 de setembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la el Govern de les Illes
Balears sobre la política que segueix en matèria de pedreres.

Palma, a 5 de setembre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la
Cambra,formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
interpel•lació per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

Política Hidràulica del Govern de la Comunitat.

Palma, a 30 d'agost del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM interpel•la sobre els criteris de la Presidència del
Govern en relació al procés autonòmic, un cop rebutjada la presa en
consideració de la Proposició de Proposició de Llei Orgànica RGE
926/90, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears.

Palma, a 14 de setembre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la al Govern de la Comunitat Autònoma sobre el Pla
Director Sectorial de Pedreres.

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2070/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destinació dels
25.000.000 de pessetes de la partida pressupostària 13001. 451001.
64000. Cultura. Secretaria General Tècnica. Inversions Reals. (Mesa
de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2071/95, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reserva
pressupostària que existeix per al 1995 als pressuposts de la CAIB
per al programa Foner II. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2072/95, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions al
programa operatiu Foner II. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2073/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compromís del
Govern amb l'ajuntament de Ciutadella respecte al projecte
d'impermeabilització del Museu Bastió. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

RGE núm. 2074/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del
projecte de la rotonda nord de Ciutadella. (Mesa de 19 de setembre
del 1995).
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RGE núm. 2075/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes de
millora d'infraestructures hidràuliques. (Mesa de 19 de setembre
del 1995).

RGE núm. 2076/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes per
ser inclosos a l'ajut ecològic de la Unió Europea per reforestació
de boscos. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2077/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació
marítima al port de Ciutadella. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2099/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a competències
sobre extracció d'arena. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2100/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a permisos
d'explotació de pedreres dins ANEIs. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

RGE núm. 2101/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concessions
per explotacions de pedreres. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2102/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació
administrativa de pedreres. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2103/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions
fiscalitzadores o sancionadores duites a terme a pedreres inactives.
(Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2104/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a indemnització
pel cessament del Sr. Julio Marco. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

RGE núm. 2105/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a avals
concedits a l'empresa Bayopsa. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2106/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a avals
concedits a l'empresa Isba Serveis. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

RGE núm. 2107/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a avals
concedits a l'empresa Isba SGR. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2120/95, de l'Hble. Sra.Diputada Catalina
Maria Bover, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
canvi de traçat de la carretera C-715. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

RGE núm. 2124/95, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions atorgades
al Club de Bàsquet Gráficas García d'Inca. (Mesa de 19 de
setembre del 1995).

RGE núm. 2125/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de l'estudi
"Junkies en tiempo de SIDA". (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2126/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes al foment de
l'activitat teatral. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2127/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contribucions
econòmiques a empreses editorials o a edicions o coedicions de
llibres. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2133/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aplicació de
mesures per desemparament a menors. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

RGE núm. 2134/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a dotació econòmica
de la transferència de competències en matèria d'agricultura. (Mesa
de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2135/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a exigències del
govern del Consell Insular d'Eivissa i Formentera en el traspàs de
competències en matèria d'agricultura. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

RGE núm. 2136/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a acceleració del
traspàs de competències als consells insulars en matèria
d'agricultura. (Mesa de 19 de setembre del 1995).

RGE núm. 2143/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris que tenguin
acreditat el coneixement del català. (Mesa de 19 de setembre del
1995).

Palma, a 19 de setembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb l'ordre de la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports es disposa gestionar 25.000.000.- pessetes de la partida
pressupostària 13001. 45001. 64000. Cultura. Secretaria General
Tècnica,  per a la difusió i finançació de les diferents activitats de
la Conselleria.

D'acord amb això, s'adjudica un contracte per un import
de 10.700.000.- pessetes a l'empresa Entreforc S.L.

Quin es el destí que ha donat o pensa donar la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports de la resta de la partida
pressupostària 13001. 451001. 64000 de 25 milions de pessetes?

Palma, a 30 d'agost del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina reserva pressupostària existeix pel 1995 als
Pressuposts de la CAIB per al programa Foner II?

Palma, a 5 de setembre del 1995.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins promotors, per quins projectes i quines quantitats,
han presentat projectes per subvencions al Programa Operatiu
"Foner II" de Desenvolupament de Zones Rurals de l'objectiu 5B
de les Balears?

Quines s'han resolt en tres mesos i quines s'han resolt per
silenci administratiu?

En quina data es varen resoldre?

En quina data es va notificar la resolució?

Palma, a 30 d'agost del 1995.
La diputada:
Mª del Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el compromís del Govern de la Comunitat amb
l'ajuntament de Ciutadella respecte al projecte i execució de les
obres d'impermeabilització i condicionament del Museu Bastió?

Palma, a 30 d'agost del 1995.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quan pensa el Govern de la Comunitat contractar les
obres per l'execució del projecte de la rotonda nord de Ciutadella?

Quin serà el termini per a l'execució del projecte?

Palma, a 30 d'agost del 1995.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els projectes de millora d'infraestructures
hidràuliques que han cofinançat o pensa cofinançar el Govern de la
Comunitat juntament amb els ajuntaments durant 1995 mitjançant
la formula de consorcis?

Palma, a 30 d'agost del 1995.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els projectes que el Govern de la Comunitat ha
presentat al Govern de l'Estat per ser inclosos en la sol•licitud
d'ajudes ecològiques a la Unió Europea en matèria de reforestació
de boscos?

Palma, a 30 d'agost del 1995.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quan pensa el Govern fer front a la construcció de
l'estació marítima al port de Ciutadella?

Palma, a 30 d'agost del 1995.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les competències que té la Conselleria de
Comerç i Indústria sobre l'extracció d'arena per regenerar platges?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

S'han atorgat permisos d'explotació de pedreres dins
ANEI amb posterioritat a la promulgació de la Llei d'Espais
Naturals? I, si és així, com sembla deduir-se del Pla Director de
Pedreres aprovat inicialment, en base a quina normativa?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç i Indústria la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Hi ha hagut concessions per explotació de pedreres
després de l'aprovació dels Criteris del Parlament, els quals
decretaven la suspensió?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la situació administrativa de les pedreres amb
classificació 3 en els annexos I i II? Tenen o no llicència
municipal d'activitats?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Sobre les 509 pedreres inactives que apareixen a la
memòria del Pla Director Sectorial de Pedreres,

-Quines han estat les actuacions fiscalitzadores o
sancionadores duites a terme?

-Sobre les "pedreres actives discontínues",

-De quines es tracta?

-S'han incoat expedients de caducitat? Amb quin resultat?

-Tenen dipositat aval?

-Compten amb Pla de Restauració aprovat?

Palma, a 7 de setembre del 1995.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quina quantitat ha percebut el Sr. Julio Marco, director-
gerent de Serbasa, en concepte d'indemnització pel cessament en les
seves funcions?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins avals ha concedit el Govern de les Illes Balears a
l'empresa Bayopsa des de l'any 1991 fins a l'actualitat?

En quina situació es troben aquests avals?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins avals ha concedit el Govern de les Illes Balears a
l'empresa Isba Serveis des de l'any 1991 fins a l'actualitat?

En quina situació es troben aquests avals?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins avals ha concedit el Govern de les Illes Balears a
l'empresa Isba SGR des de l'any 1991 fins a l'actualitat?

En quina situació es troben aquests avals?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els motius tècnics que han motivat el canvi
del traçat previst per la carretera C-715 a l'altura de Vilafranca?

Palma, a 12 de setembre del 1995.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quantes subvencions ha concedit el Govern al Club de
Bàsquet Gráficas García d'Inca durant els anys 1994 i 1995?

Per quin motiu?

De quina quantia?

Palma, a 31 d'agost del 1995.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de l'estudi "Junkies en tiempo de
SIDA" encarregat per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Relació de les ajudes al foment de l'activitat teatral, de la
quantia de les aportacions a entitats, associacions, empreses o grups,
finalitat de l'aportació econòmica i, si aquesta ha estat per un
muntatge teatral, del nombre de representacions fetes i localitats a
on s'han fet.

Palma, a 8 de setembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Relació de les contribucions econòmiques que ha fet la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports a empreses editorials o
a edicions o coedicions de llibres dels darrers cinc anys amb les
següents especificacions:

-Editorial o empresa (persona física o jurídica).

-Finalitat de l'aportació econòmica i, si aquesta ha estat
l'edició d'un llibre, detallar l'autor, el títol, la llengua de l'edició i el
nombre d'exemplars.

Relació dels llibres comprats per l'esmentada Conselleria
que superin el nombre de 100 exemplars d'una mateixa obra, amb
especificació del total de llibres adquirits, editorial, autor i títol de
l'obra.

Palma, a 8 de setembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat de menors als quals els jutges han
aplicat mesures per desemparament al llarg de l'any 1994 i els sis
primers mesos del 1995? Quina és la seva distribució per illes?

Quin tipus de mesures s'han aplicat i a quants de menors
afecta cada tipus de mesura (especificat per illes)?

S'han donat casos en els quals no s'hagin pogut aplicar
les mesures esmentades per manca de centres adequats? Quins han
estat aquests casos?

Quants de menors, en aplicació de les esmentades
mesures, s'han hagut de desplaçar de Menorca, Eivissa i
Formentera a un centre de Mallorca?

Palma, a 13 de setembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

El nou Conseller Delegat d'Agricultura del Consell
Insular de Menorca ha afirmat en declaracions a la premsa (D.
Menorca 6.8.95), que un dels obstacles per transferir la
competència d'agricultura als consells insulars ha estat "l'escassa
dotació econòmica amb què es preveia la transferència des de la
Comunitat Autònoma".

Quan es varen produir les negociacions entre Govern i
Consells Insulars en les quals es varen manifestar les diferències
apuntades pel conseller delegat d'agricultura de Menorca?

Quina era aquesta previsió inicial de dotació econòmica
de la transferència de competències?

Com s'havia arribat des del Govern de les Illes Balears
al càlcul de la mateixa?

Si la Llei 5/1989 de 13 d'abril, de Consells Insulars,
preveu una fórmula concreta per a calcular el cost efectiu de les
competències que es transfereixen, quin va ser l'objecte de la
diferent interpretació entre el Govern i els Consells Insulars?

Es compta per part del Govern de les Illes Balears
d'algun tipus d'estudi previ que inclogui la documentació
comptable suficient com per poder elaborar el càlcul del cost
efectiu de les competències que es proposen transferir?

Palma, a 13 de setembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

El nou Conseller Delegat d'Agricultura del Consell Insular
de Menorca ha afirmat en declaracions a la premsa (D. Menorca
6.8.95), que un dels obstacles per transferir la competència
d'agricultura als consells insulars han estat "les pretensions del
Govern d'Eivissa-Formentera de que el pressupost fos igual per a les
illes menors, malgrat comptar amb un sector primari molt més
reduït"

És cert que es van donar aquestes exigències per part del
"Govern" del Consell Insular d'Eivissa i Formentera en les
negociacions que semblen haver existit entre els consells insulars i
el Govern?

Quina opinió té el Govern respecte d'una exigència com
aquesta, si és que ha existit?

Pensa el Govern que durant la present legislatura variaran
els criteris respecte d'aquesta suposada exigència del Consell
d'Eivissa i Formentera?

Pensa el Govern que és d'aplicació, en la realització de la
proposta de dotació econòmica de la transferència de competències
en matèria d'agricultura, el que disposen els articles 33 i 38 de la
Llei 5/1989 de 13 d'abril, de Consells Insulars?

Palma, a 13 de setembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

El nou Conseller Delegat d'Agricultura del Consell Insular
de Menorca ha manifestat el seu convenciment que el traspàs de les
competències en matèria d'agricultura als consells insulars
"s'accelerarà amb la substitució de Pere Joan Morey per Mariano
Socias, al front de la Conselleria Balear" (D. Menorca, 6.8.95).

Pensa el Govern que hi ha una relació causa-efecte entre
la substitució del Conseller d'Agricultura i l'acceleració del procés
de transferències de competències als consells insulars?

Considera el Govern que l'anterior Conseller d'Agricultura
era un fre pel traspàs de competències?

Quins eren realment els obstacles que han retardat el
procés de transferències de competències als consells insulars en
matèria d'agricultura, ramaderia i pesca?

Palma, a 13 de setembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quants de funcionaris de carrera integren cada un dels
cossos i escales, previst a les Addicions Primera a Dotzena de la
Llei 2/1989 i quants d'ells tenen acreditats per l'Institut Balear de
la Funció Pública el coneixement de català?

Quants de funcionaris interins integren cada un dels
cossos i escales, previst a les Addicions Primera a Dotzena de la
Llei 2/1989 i quants d'ells tenen acreditats per l'Institut Balear de
la Funció Pública el coneixement de català?

Quin personal eventual treballa als organismes diferents
del Govern de la Comunitat Autònoma i quin té acreditat per
l'Institut Balear de la Funció Pública el coneixement de català?

Quin personal està adscrit a cada una de les diferents
categories laborals del Conveni col•lectiu del personal laboral de
la CAIB (BOCAIB núm. 15 del 4/2/1992) i quin té acreditat per
l'Institut Balear de la Funció Pública el coneixement de català?

Palma, a 14 de setembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2128/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al "tot inclòs" per
a la temporada turística 96 (Mesa de 19 de setembre del 1995).

Palma, a 19 de setembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.

Ha fet o pensa fer alguna gestió davant la Federació
Hotelera i tour operators per tal d'evitar el "tot inclòs" que anuncien
per a la temporada turística 96, a causa dels greus perjudicis que pot
causar a l'oferta complementària?

Palma, a 6 de setembre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2064/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a suspensió de les proves nuclears. (Mesa de 19 de
setembre del 1995).

RGE núm. 2069/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a auditoria a la Fundació Illes Balears. (Mesa de 19 de
setembre del 1995).

RGE núm. 2142/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de Llei de la Funció Pública de la CAIB. (Mesa
de 19 de setembre del 1995).

Palma, a 19 de setembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat dia 10 de juliol es varen complir 10 anys de
l'atemptat que enfonsà el vaixell Rainbow Warrior en aigües del
Pacífic Sud i acabà amb la vida d'un dels seus tripulants. Fou una
acció de terrorisme d'Estat realitzada pels serveis secrets francesos,
amb l'objectiu d'impedir que l'organització ecologista Greenpeace
intervingués i denunciés pacíficament la realització de proves
nuclears als atol•lons de Fangataufa i Mururoa, a la colònia francesa
de la Polinèsia meridional.

Tot i així les proves foren suspeses l'abril del 1992 per una
moratòria pactada entre les potències nuclears. Però la bona
disposició d'arribar a un tractat de no proliferació que suspengui
definitivament aquestes activitats es veu trucada per la decisió del
recentment elegit president de França, Jacques Chirac, de reprendre
el mes de setembre els assajos nuclears a les seves colònies
d'ultramar.
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Davant aquests fets, prestigiosos científics han denunciat
el perill que les radiacions d'aquestes proves contaminin el mar,
i el Parlament Europeu aprovà una resolució d'urgència
condemnant les proves de bombes nuclears a Mururoa i demanant
la seva reconsideració.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al
President de França, Jacques Chirac, la suspensió de les proves
nuclears.

2.- El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern
espanyol que pressioni davant el Govern francès en el mateix
sentit.

Palma, a 5 de setembre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la Proposició no de Llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Existint indicis que per part de la Fundació Illes Balears
s'hagin pogut utilitzar fons per destins diferents als prevists als
seus estatuts i d'acord amb l'article 23 de la Llei 30/1994, de 24 de
novembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General (BOE
núm. 282), el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, d'acord amb el que estableix l'article
23 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de
Interés General (BOE núm. 282), a realitzar en el termini màxim
de dos mesos una auditoria externa a la Fundació Illes Balears, des
del moment de la seva creació fins ara i en doni compte de manera
immediata a aquest Parlament".

Palma, a 4 de setembre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la Proposició no de Llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La Llei 3/1986, de 29 d'abril de 1986, de Normalització
Lingüística estableix en el seu Títol I que l'administració ha de fer
del català el vehicle normal de comunicació cap als ciutadans i
també internament.

L'article 34 de la mateixa Llei manifesta textualment que
"Les bases de la convocatòria per a la provisió de places en
l'administració de la Comunitat Autònoma i en les corporacions
locals inclouran una referència expressa al coneixement de la
llengua catalana."

Queda per tant clara aquí la voluntat del legislatiu
d'aconseguir que el conjunt de funcionaris i treballadors de
l'Administració de la Comunitat Autònoma pugui emprar oralment
i per escrit la llengua catalana.

No obstant això, la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al
seu article 45 no estableix de manera inequívoca que el català sigui
un requisit per accedir, ja sigui com a funcionari o com a personal
laboral, als llocs de feina de l'Administració de la Comunitat
Autònoma deixant per tant sense possibilitat de compliment els
preceptes que la Llei de Normalització lingüística conté.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar un Projecte de Llei de modificació de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per la qual el coneixement oral i
escrit de la llengua catalana, oficial de la Comunitat Autònoma,
sigui un requisit per accedir a qualsevol categoria de personal,
contemplada a l'article 6 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
Funció Pública, al servei de la Comunitat Autònoma."

Palma, a 14 de setembre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 1887/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al Projecte de Llei sobre infraccions
i sancions en matèria de pesca marítima.  (BOPIB núm. 7 de 21 de
juliol del 1995).

El règim administratiu sancionador en matèria de pesca
marítima està contingut a la Llei 53/1982, de 13 de juliol, sobre
Infracciones que en materia de pesca marítima cometan los buques
extranjeros en las aguas bajo jurisdicción española y los buques
españoles, cualquiera que sea el ámbito de su comisión y sus
sanciones, que s'ha aplicat supletòriament a la CAIB.

L'aplicació pràctica d'aquesta Llei, pensada per les grans
flotes, ha demostrat la seva inadequació a la CAIB. Per aquesta raó
el Consell de Govern, el 10 de novembre del 1993, va aprovar un
Projecte de Llei sobre Infraccions i sancions en matèria de pesca
marítima, recreativa, cria i recollida de marisc, aqüicultura i
comercialització dels productes de la mar a l'àmbit de la CAIB.

Al conjunt de situacions que impediren aleshores
l'aprovació de l'esmentat Projecte de Llei de sancions en matèria de
pesca, se suma que actualment hi ha un nou equip a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. Per tant, serà necessari fer una anàlisi
completa, per part del nou equip, del Projecte de Llei en qüestió, per
prendre una decisió sobre l'oportunitat de la nova Llei que, en
principi, pareix indubtable i en cas afirmatiu estudiar el seu
contingut.
 

Palma, 24 d'agost  del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socias i Morell
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Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1917/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la campanya d'arbres
singulars.  (BOPIB núm. 10 de 16 d'agost del 1995).

Respecte al tema de referència, tenc el gust d'informar-
vos que l'objecte de la campanya "Arbres Singulars" va ser la
publicació i difusió gratuïta, com a suplement d'un diari local,
d'una sèrie de fascicles col•lecionables sobre els arbres singulars
de la CAIB, protegits o susceptibles de ser-ho per la Llei d'Arbres
Singulars, amb la finalitat d'incrementar la informació pública
sobre el particular i promoure una actitud més positiva caps als
arbres singulars i el patrimoni natural en general.
 

Palma, 24 d'agost  del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socias i Morell

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1918/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a la fixació de les dates de la
temporada de caça.  (BOPIB núm. 10 de 16 d'agost del 1995).

L'Ordre de vedes l'estableix la Conselleria d'Agricultura
i Pesca, havent oït els Consells de Caça de Mallorca, Menorca,
Eivissa-Formentera i també el Consell Balear de Caça.

En aquests consells hi estan representats els caçadors a
través del legítims representants de les seves entitats,
concretament la Federació Balear de Caça, societats de caçadors
i arts tradicionals de caça, elegits en el si d'aquestes.

Les dates de la temporada de caça que figuren a l'Ordre
de vedes s'han decidit d'acord amb les propostes dels representants
de les diferents institucions de caçadors en els seus consells de
caça.

Per tant, abans de dictar l'Ordre de vedes s'han
mantengut les consultes pertinents amb el col•lectiu de caçadors
representats en els esmentats consells.
 

Palma, 24 d'agost  del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socias i Morell

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 1929/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a la venda il•legal d'emperador
capturat mitjançant sistemes de pesca prohibits.  (BOPIB núm. 10 de
16 d'agost del 1995).

La Conselleria d'Agricultura i Pesca, no sols tenia
coneixement del fet de la captura i venda il•legal d'emperador
capturat mitjançant sistemes de pesca prohibits per un vaixell italià,
sinó que conjuntament amb la Direcció Territorial del MAPA a la
CAIB, i la Inspecció de Pesca de la SGPM, es coordinaren
verbalment accions urgents al control de possibles incompliments
de normes comunitàries.

Es desplaçaren des de Madrid, inspectors de la SGPM,
fins i tot, acompanyats del mateix Inspector General, el Sr. Raúl
Cabido. Però les normes de Lliure Mercat europeu dins
l'organització comú de mercats, impedien la prohibició de venda
d'aquestes captures en un port europeu.

Les nostres actuacions, com sempre, en un tema en el qual
les competències corresponen a l'Administració Central, perquè no
han estat transferides les d'activitat pesquera excepte en aigües
interiors, han estat de denúncia i demanda d'actuacions enèrgiques,
si fos el cas, al temps que d'oferiment de col•laboració, sense poder
superar aquestes cotes de participació en el problema.

En aquest mateix sentit, s'està elaborant oficiosament,
conjuntament amb la Direcció Territorial del MAPA, un Protocol
d'actuacions a desenvolupar quan es presentin casos com el d'aquest
estiu a Ciutadella, possiblement mitjançant un conveni SGPM-
CAIB.

Per part del Govern es realitzaren, com a úniques
actuacions de control permeses per les competències, és a dir, les
inspeccions sanitàries i les de control de taxes, ambdues amb
resultats que no impedien la venda.

Si per part de la Direcció Territorial del MAPA, o de la
SGPM, es trobaren infraccions que pogueren donar lloc a
expedients sancionadors, i fins i tot a la prohibició de la venda, la
Conselleria no ha estat informada, ni li correspon tramitar aquests
expedients, o impedir-ne les vendes.
 

Palma, 13 d'agost  del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socias i Morell.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2138/95 , del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de
comissió, relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sra.
Consellera de Governació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de setembre del 1995, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Assumptes Socials recapti
la presència de l'Hble. Sra. Consellera de Governació, per tal
d'informar sobre les actuacions del Govern en matèria de menors
desemparats i dels problemes ocasionats per la inexistència a
Menorca, Eivissa i Formentera de centres d'acolliment per als menors
de més de dotze anys.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de setembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a designació dels tres diputats que han de

defensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició de
Proposició de Llei Orgànica de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 8 de setembre del 1995, i d'acord amb la Junta de Portaveus del
mateix dia, designaren de conformitat amb l'article 178 del
Reglament de la Cambra, els tres diputats que han de defensar
davant el Congrés dels Diputats la proposició de referència, que
són els següents:

Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera.
Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons.
Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de setembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Convocatòria de sessió extraordinària i urgent de la

Comissió d'Hisenda i Pressuposts i habilitació dels dies necessaris.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de setembre del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la celebració d'una sessió extraordinària pel
procediment d'urgència de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
amb l'ordre del dia següent:

1.- Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia
per informar sobre la intervenció directa del Govern o mitjançant
la Societat Balear de Capital Risc a la Societat Bon Sossec SA.

2.- Que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la
compareixença del president de la Societat Balear de Capital Risc
per informar sobre la participació d'aquesta societat a la Societat
Bon Sossec SA.

Així mateix, conformement amb l'establert pels articles
61.2 i 95 del Reglament de la Cambra, convocar sessió
extraordinària i urgent de la comissió de referència, la data de la
qual es fixarà oportunament; i, conseqüentment, habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a la tramitació esmentada.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de setembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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