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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1995, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 2312/95, pel qual es crea i regula el Pla de
modernització de l'oferta turística complementària (restaurants,
cafeteries, bars i similars) de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió de Turisme, esmenes al projecte esmentat, el text del
qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 31
d'octubre, a les 13 hores.

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 14 de setembre del 1995, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

27.- Proposta de projecte de llei pel qual es crea i regula
el Pla de modernització de l'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) existent a les Illes Balears.

A proposta del conseller de Turisme, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

"Primer. Aprovar el projecte de llei pel qual es crea i
regula el Pla de modernització de l'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) existent a les Illes Balears.

Dos. Trametre al Parlament de les Illes Balears el
projecte de llei esmentat perquè en faci la tramitació."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 20 de setembre del
1995.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
Projecte de llei pel qual es crea i es regula el Pla de

modernització de l'oferta turística complementària (restaurants,
cafeteries, bars i similars) de les Illes Balears

Exposició de motius

En el BOCAIB núm. 74, de 19 de juny de 1990, es va
publicar la Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i es regula
el Pla de modernització d'allotjaments turístics existents a les illes
Balears. Aquest fou l'inici de l'ambiciós projecte d'aconseguir la
millora qualitativa de la nostra oferta turística, línia prioritària de
l'actuació política del Govern Balear que, a més d'un fort impuls
institucional, necessita el concurs del sector turístic privat.

Congruentment amb això i continuant la línia marcada per
aquesta disposició, es fa necessari actuar, sempre amb la
colAlaboració del sector privat, sobre els establiments que conformen
l'oferta turística complementària (restaurants, cafeteries,bars i
similars) que, juntament amb la indústria d'allotjaments formen part
de la realitat turística de la CAIB.

Sempre amb el respecte adequat als principis
constitucionals, és ben cert que una aplicació correcta de la
legislació vigent en matèria d'oferta complementària, exigible als
establiments que la componen, permet aconseguir els objectius de
modernització i d'actualització necessaris.

És imprescindible que la nostra oferta turística sigui
comparable  a qualsevol altra d'europea, tant per la nostra pertinença
a les institucions europees com pel nivell d'exigència dels nostres
visitants, la majoria dels quals són europeus. Per això, la política del
Govern Balear és tan decidida, seguint aquesta línia de
modernització i d'actualització dels sectors que conformen la base
principal de la nostra economia, i, per això, el propòsit infrangible
de les institucions autonòmiques d'aplicar tota la normativa vigent
en matèria turística i fer una interpretació socialment progressiva
del títol preliminar del Codi civil pel que fa a interpretar no
solament el sentit estricte de les paraules, sinó donar-los sentit amb
relació al context, els antecedents històrics i legislatius i la realitat
social del temps en què s'han d'aplicar.

Per altra part, després de promulgar el Decret 2/1992, de
16 de gener, pel qual s'ordena i es regula l'oferta turística
complementària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
ordres que el desenvolupen, s'observen clarament les tendències de
millora dels serveis turístics i, en especial, dels serveis de l'oferta
turística complementària, s'imposen unes característiques de
superfícies, equipaments, protecció al consumidor..., que
constitueixen una millora important amb relació al que estava
establert abans de la legislació esmentada, per això, si no s'exigeix
en l'oferta ja existent la posada al dia, amb la limitació única dels
aspectes físics dels locals en què hi ha les indústries d'aquest tipus
d'oferta, no és possible mantenir aquest sector en els nivells
necessaris i desitjables.

Article 1

Tots els establiments d'oferta turística complementària
(restaurants, cafeteries, bars i similars) existents a les illes Balears,
l'autorització d'obertura dels quals, concedida per la Conselleria de
Turisme, hagi tingut lloc abans de dia 31 de gener de 1992, s'hauran
de sotmetre a la modernització que regula aquesta Llei.
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Article 2

Tots els establiments d'oferta turística complementària
que estiguin dins l'àmbit d'aplicació que determina l'article
anterior seran objecte d'una inspecció tècnica, en la qual es
comprovaran els serveis, les instalAlacions i els equipaments,
d'acord amb el grup i la categoria a què pertanyen, els quals
determinaran les reformes i les millores que, si s'escau, s'hi hauran
de realitzar, amb l'objectiu d'adaptar-los a la normativa vigent.

Article 3

El pla d'inspeccions tècniques dels establiments afectats
per aquesta Llei es farà tenint en compte les prioritats següents:

a) S'hauran d'inspeccionar, en primer lloc, els
establiments que hagin estat objecte de reclamacions reiterades
sobre les instalAlacions i els equipaments.

b) En segon lloc, s'haurà de procedir a la inspecció dels
establiments que, amb caràcter voluntari, ho solAlicitin.

c) Finalment, i per ordre cronològic d'acord amb la data
d'autorització d'obertura, començant pels que hi ha a zones
turístiques i dins d'aquestes, del més antic al més modern.

Per aplicar els punts anteriors, la Conselleria de Turisme
podrà establir plans d'inspecció que atenguin àrees completes.

Article 4

Seran objecte de comprovació per part de la inspecció
tècnica els requisits de serveis, instalAlacions i equipaments exigits
per la normativa vigent, amb la finalitat que l'aspecte general de
l'establiment es correspongui amb el grup i la categoria que té.

Article 5

La inspecció tècnica s'haurà de realitzar a través d'una
visita detallada a cada establiment, la qual s'haurà de notificar
prèviament al titular o l'explotador, d'acord amb el que prescriu la
legislació vigent, excepte en el cas que s'hagin concertat la data i
l'hora de la inspecció entre la Conselleria de Turisme i la persona
interessada. En tots els casos, la inspecció tècnica s'haurà de
realitzar en presència del titular, l'explotador de l'establiment o la
persona que aquests autoritzin. Aquesta autorització s'haurà
d'acreditar amb un document públic, document privat amb
signatura notarialment legitimada i, si s'escau, legitimada, o poder
apud acta.

Article 6

Si la inspecció tècnica comprova l'adequació de
l'establiment al que preveu la normativa vigent, aquesta s'haurà de
considerar superada. En aquest cas, la Conselleria de Turisme
haurà de dictar una resolució que acreditarà que l'establiment
s'adequa a les prescripcions d'aquesta Llei i li atorgarà
l'autorització d'utilitzar la denominació i el distintiu Establiment
modernitzat, d'acord amb el que reglamentàriament es determini.

Article 7

Quan la inspecció tècnica consideri que és necessari
realitzar obres i/o millores, s'haurà de procedir a concretar-ne la
realització entre el titular de l'establiment i la Conselleria de
Turisme, d'acord amb els tràmits següents:

a) Rebuda l'acta d'inspecció, el director general
d'Ordenació del Turisme haurà de resoldre sobre les deficiències
detectades, notificar-ho al titular de l'establiment i convidar-lo a
redactar una proposta de programa de les obres i millores que s'hi
han de realitzar.

b) El titular haurà de trametre per escrit aquesta proposta
de programa d'execució en un termini màxim de dos mesos a la
Conselleria de Turisme o manifestar de manera fefaent la
discrepància amb el contingut de la resolució.

c) La Conselleria de Turisme haurà de contestar per escrit
a la proposta de programa d'execució en un termini màxim de trenta
dies hàbils, transcorreguts els quals sense resolució expressa s'haurà
d'entendre aprovada.

d) En qualsevol moment d'aquesta tramitació, es podrà
arribar a un acord mutu que s'haurà de documentar de manera
fefaent mitjançant un conveni subscrit entre les dues parts.

Article 8

Si no s'arriba a un acord entre el titular de l'establiment i
la Conselleria de Turisme, si hi ha discrepàncies o no s'hi presenta
una proposta empresarial en el termini assenyalat en l'article 7, punt
b, s'haurà de sotmetre al dictamen de la Comissió del Pla de
Modernització de l'Oferta Turística Complementària a la qual es
refereix l'article següent.

Article 9

Es crea la Comissió del Pla de Modernització de l'Oferta
Turística Complementària, la qual s'haurà de constituir amb
seccions a Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera que estaran
integrades per cinc membres. Cada una d'aquestes haurà d'estar
integrada pels membres següents:

-tres representants de la Conselleria de Turisme designats
pel conseller, i

- dos representants elegits per les associacions
d'empresaris de cada una de les illes afectades per aquesta Llei.
 

La Comissió, en cada una de les seccions, n'haurà d'ajustar
el funcionament al que es preveu per als òrgans colAlegiats en la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

A cada una de les sessions podrà convocar-hi un
representant de l'ajuntament respectiu, que hi actuarà amb veu però
sense vot. Els membres de la Comissió podran ser assistits per un
tècnic en la matèria, amb veu però sense vot.

Els membres i els assistents a la Comissió seran únicament
compensats de les despeses necessàries, justificades degudament,
que els origini l'assitència a les reunions.
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Article 10

La Comissió del Pla de Modernització,  després de
l'audiència de l'interessat i, si s'escau, de la inspecció específica
que s'hi ha d'efectuar, elevarà la proposta de resolució al conseller
de Turisme, el qual adoptarà la postura que correspongui en un
termini màxim de trenta dies i s'haurà d'entendre aprovada si
transcorre aquest termini sense haver-hi una resolució.

En un cas i l'altre, s'haurà de procedir a notificar-ho a
l'interessat i s'haurà d'iniciar, des d'aquesta data, el termini
d'execució de les obres i/o millores que s'han d'executar.

Article 11

La resolució del conseller de Turisme posa fi a la via
administrativa i, en contra d'aquesta, s'hi pot posar recurs
contenciós administratiu en un termini de dos mesos.

Article 12

El programa  d'execució d'obres i millores podrà, en
funció del contingut i l'abast, determinar-ne les etapes, amb els
terminis màxims següents: 

a) millora o substitució de serveis (parament, llenceria,
vaixelles, etc.) i/o elements similars: tres mesos.

b) Millora, substitució i/o reparació d'elements de
decoració (pintura, ilAluminació...) i lavabos: sis mesos.

c) Millora, substitució i/o reparació de mobiliari i
maquinària: un any.

d) Millora,  substitució i/o reparacions que impliquin la
realització d'obres de paleta i/o d'instalAlacions: dos anys.

Article 13

La Conselleria de Turisme haurà de supervisar i
comprovar l'execució de totes i cada una de les determinacions a
què s'hagi arribat i a què el titular estigui obligat d'acord amb el
que preceptua aquesta Llei.

EL retard en qualsevol termini del calendari haurà de ser
notificat a l'administrat mitjançant requeriment de la Conselleria
de Turisme i, si un cop efectuat aquest, persisteix, per un termini
fixat en la meitat de l'atorgat, constituirà falta greu a la qual
s'aplicaran les sancions econòmiques i accessòries que
corresponen d'acord amb la Llei 6/1989, de 3 de maig.

Article 14

Un cop comprovada, per la inspecció tècnica, la
realització completa del programa d'execució d'obres i millores
que es preveu en els articles anteriors, s'estendrà acta d'aquesta
circumstància de la manera que preveu l'article 6 d'aquesta Llei i
se n'haurà de dictar la resolució adient.

Disposició addicional primera

Els titulars d'establiments d'oferta turística
complementària que no superin la inspecció tècnica podran,
excepcionalment, ser eximits del compliment d'aquest Projecte de
llei si presenten immediatament la baixa definitiva d'explotació de
l'establiment, baixa que restarà en suspens per un termini màxim
d'un any, sempre que acompleixin la normativa que afecta la
seguretat, la prevenció d'incendis i les prescripcions sanitàries i
alimentàries i que aquesta suspensió se solAliciti expressament. En
la resolució, el conseller haurà de requerir el compliment
inexcusable d'aquesta normativa, mitjançant l'execució, si s'escau,
de les obres necessàries com a condició per a l'exercici de
l'activitat durant el temps de suspensió de la baixa, període que, en
cap cas, podrà tenir pròrroga.

Disposició addicional segona

La Conselleria de Turisme, a petició de l'interessat,
lliurarà l'assessorament tècnic necessari sobre el Pla de
modernització de l'oferta turística complementària.

Disposició addicional tercera

Si a causa de la inspecció tècnica són necessaris el canvi
de grup o de categoria de l'establiment i la realització d'obres i/o
millores que es preveuen en l'article 12 d'aquesta Llei, per adequar-
se a la normativa turística de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, s'entendran, en un cas i l'altre, obligació legal, directament
i imperativament imposada al titular de l'establiment, sense
necessitat, si s'escau, de l'arrendador.

Disposició addicional quarta

Excepcionalment, en els casos que alguna obra i/o millora
exigida per l'adequació al Decret 2/92, de 16 de gener, fossin
materialment d'execució difícil o impossible, la Conselleria de
Turisme, després de l'informe vinculant de la Comissió del Pla de
Modernització de l'Oferta Turística Complementària, determinarà
el nivell màxim d'adaptació que resulti d'aplicació.

Disposició final primera

Es faculten el Consell de Govern i la Conselleria de
Turisme per desenvolupar, interpretar i aplicar les disposicions que
conté aquesta Llei.

Disposició final segona

Aquest projecte de llei començarà a vigir l'endemà
d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Palma, 14 de setembre del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.

3.3. PROPOSTES
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1995, d'acord amb l'article 183.1 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposta RGE núm. 2284/95, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a proposta de reforma
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, de conformitat

amb el que disposen els articles 183 i concordants del Reglament
del Parlament, presenta la proposta següent:

Proposta de reforma del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

Exposició de motius.

L'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears disposa que el Parlament podrà crear comissions especials
d'investigació.

Les comissions parlamentàries d'investigació tenen per
objecte aclarir conductes, suposadament incorrectes, del Govern
o de l'Administració de la Comunitat; el seu objectiu ha estat
sempre fiscalitzador; la seva constitució respon a la presumpció
que han existit, en l'actuació d'un òrgan governamental o
administratiu, irregularitats o deficiències la responsabilitat de les
quals correspon a l'Executiu. L'objecte de les comissions
parlamentàries d'investigació és esbrinar el que de censurable o
il•lícit hagi tengut l'actuació de l'òrgan en qüestió, constatant, si
n'és el cas, l'efectiva existència d'irregularitats.

En l'actualitat, la creació de les comissions d'investigació
exigeix l'aprovació del Ple de la Cambra, és a dir, el consentiment
de la majoria parlamentària, convertint-se d'aquesta manera en
l'únic instrument de control parlamentari que no és exercible des
d'un primer moment per l'oposició.

La reactivació del paper del Parlament, únic representant
del poble de les Illes Balears, en la seva funció controladora ha de
tenir un dels seus pilars fonamentals en la flexibilització dels
requisits necessaris per a la creació de comissions d'investigació.

En el dret parlamentari comparat s'ha d'esmentar l'article
44 de la Llei Fonamental per a la República Federal d'Alemanya
que exigeix la signatura d'1/4 dels membres de Der Bundestag per
a la creació d'una comissió d'investigació i l'article 50 del
Reglament de las Cortes de Castilla y León.

Per acomplir tan alts objectius, es formula la proposta de
reforma del Reglament present, la qual sols modifica el quòrum
exigit per a la formació de les comissions parlamentàries
d'investigació i està estructurada en un article únic, una disposició
derogatòria i una disposició final.

Article únic.

L'apartat 1 de l'article 51 del Reglament del Parlament
de les Illes Balears tendrà la redacció següent:

"1.- El Ple del Parlament de les Illes Balears, a proposta
del Govern de la Comunitat, de la Mesa del Parlament, d'un grup
parlamentari o de la cinquena part dels diputats, podrà acordar la
creació d'una comissió d'investigació sobre qualsevol assumpte
d'interès públic, dins de l'àmbit competencial de la Comunitat.

La comissió d'investigació s'haurà de crear
obligatòriament, si s'obté un quòrum mínim d'una quarta part dels
diputats de la Cambra."

Disposició derogatòria.

Queda derogada tota disposició que s'oposi al que
s'estableix a la modificació present.

Disposició final.

La proposta següent entrarà en vigor als vint dies d'haver
estat publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 4 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2289/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
per faltes greus o molt greus publicades en el BOCAIB des de l'11 de
juny al 31 de desembre de l'any 1989. (Mesa de 11 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2290/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
per faltes greus o molt greus publicades en el BOCAIB l'any 1990.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2291/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
per faltes greus o molt greus publicades en el BOCAIB l'any 1991.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2292/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
per faltes greus o molt greus publicades en el BOCAIB l'any 1992.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2293/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
per faltes greus o molt greus publicades en el BOCAIB l'any 1993.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2294/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
per faltes greus o molt greus publicades en el BOCAIB l'any 1994.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2295/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
per faltes greus o molt greus publicades en el BOCAIB l'any 1995.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).
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RGE núm. 2298/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nivell
d'execució del pressupost del Pla de reindustrialització previst per
al 1994. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2299/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contribució del Govern a crear empreses relacionades amb el
manteniment del medi ambient. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2300/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits a empreses industrials en el marc del Pla de
reindustrialització. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2305/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de
la campanya publicitària realitzada pel consorci per a la
dinamització econòmica del medi rural -zona 5b. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2306/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
accions realitzades des del consorci per a la dinamització
econòmica al medi rural -zona 5b. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2307/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a parc
mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2321/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que
s'ha destinat al Pla de prestacions socials bàsiques del 1995. (Mesa
de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2328/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació del
Govern de la Comunitat en l'organització de la reunió dels caps
d'estat i de govern de la Unió Europea. (Mesa de 11 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2329/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
construcció de molls comercials en el port de Ciutadella. (Mesa de
11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2330/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes del
Pla gerontològic que ha realitzat el Govern de la Comunitat durant
el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2331/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes per
a prevenció, atenció i tractament de situacions de maltractaments
infantils realitzats durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2332/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
destinats a col•lectius en situació d'exclusió social realitzats durant
el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2333/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes per a
l'atenció, prevenció de la marginació i inserció del poble gitano
realitzats durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2334/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
transferida als consells insulars per realitzar programes del Pla
gerontològic durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2335/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que
aporta el Govern de la Comunitat per realitzar programes del Pla
gerontològic durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2336/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
transferida a cadascun dels consells insulars per subvencions a
guarderies infantils durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2337/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Govern de la Comunitat per subvencionar guarderies infantils durant
l'any 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2338/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
transferida als consells insulars per realitzar programes
experimentals a l'àmbit de la infància maltractada. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2339/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que
aporta el Govern de la Comunitat per realitzar programes
experimentals a l'àmbit de la infància maltractada durant el 1995.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2340/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
transferida als consells insulars per incrementar l'oferta de serveis
d'atenció a la primera infància amb menys de tres anys, per mitjà de
les corporacions locals durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del
1995).

RGE núm. 2341/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Govern de la Comunitat per incrementar l'oferta de serveis d'atenció
a la primera infància amb menys de tres anys per mitjà de les
corporacions locals durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2342/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
transferida als consells insulars per a projectes destinats a col•lectius
en situació d'exclusió social. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2343/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Govern de la Comunitat a projectes destinats a col•lectius en situació
d'exclusió social durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).
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RGE núm. 2344/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
transferida als consells insulars per projectes d'intervenció social
integral per a l'atenció, prevenció de la marginació i inserció del
poble gitana durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2345/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Govern de la Comunitat per projectes d'intervenció social integral
per a l'atenció, prevenció de la marginació i inserció del poble
gitano durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2346/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
transferida als consells insulars pel desenvolupament de prestacions
bàsiques de serveis socials de corporacions locals durant el 1995.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2347/95, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació del
Govern de la Comunitat pel desenvolupament de prestacions
bàsiques de serveis socials de corporacions locals durant el 1995.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2364/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures pagades
pel conveni entre l'Ibatur i els foments de turisme. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2365/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la Fundació Illes
Balears durant el 1995. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2366/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la Fundació Illes
Balears durant el 1990. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2367/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la Fundació Illes
Balears durant el 1989. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2368/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la Fundació Illes
Balears durant el 1991. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2369/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la Fundació Illes
Balears durant el 1992. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2370/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
que el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la Fundació Illes
Balears durant el 1993. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2371/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions que
el Govern de la Comunitat Autònoma ha fet a la Fundació Illes
Balears durant el 1994. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

Palma, a 11 d'octubre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les sancions per faltes greus o molt greus,
distribuïdes per cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, publicades al BOCAIB en compliment de
l'article 23.3 de la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, des de l'11 de juny
al 31 de desembre de l'any 1989?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les sancions per faltes greus o molt greus,
distribuïdes per cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, publicades al BOCAIB en compliment de
l'article 23.3 de la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, l'any 1990?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quines són les sancions per faltes greus o molt greus,
distribuïdes per cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, publicades al BOCAIB en compliment de
l'article 23.3 de la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, l'any 1991?
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Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les sancions per faltes greus o molt greus,
distribuïdes per cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, publicades al BOCAIB en compliment de
l'article 23.3 de la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, l'any 1992?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quines són les sancions per faltes greus o molt greus,
distribuïdes per cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, publicades al BOCAIB en compliment de
l'article 23.3 de la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, l'any 1993?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les sancions per faltes greus o molt greus,
distribuïdes per cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, publicades al BOCAIB en compliment de
l'article 23.3 de la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, l'any 1994?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les sancions per faltes greus o molt greus,
distribuïdes per cadascuna de les illes de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera, publicades al BOCAIB en compliment de
l'article 23.3 de la Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció
inspectora i sancionadora en matèria de turisme, des de l'1 de gener
al 30 de setembre de l'any 1995?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dia 23 de novembre del 1993 es va aprovar una resolució
que modificava el pressupost del Pla de reindustrialització de les
Illes Balears, i el distribuïa de tal manera que el 40%, és a dir, 2.000
milions, s'havien d'executar el 1994.

Quin va ser el nivell d'execució del pressupost previst per
al 1994 en cadascuna de les àrees següents:

Cultura industrial.
Infraestructura industrial.
Formació.
Assessorament.
Disseny i qualitat.
I + D.
Foment financer.
Promoció comercial.
Cooperació.
Factors externs.
Suport logístic.
Comunicació del ple.

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quines empreses relacionades amb el manteniment del
medi ambient i el reciclatge ha contribuït a crear el Govern de les
Illes Balears, d'acord amb la Resolució núm. 4, relativa al Pla de
reindustrialització, aprovada pel Parlament dia 23 de novembre del
1993?

Quina ha estat la contribució del Govern per impulsar la
seva creació?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

A quines empreses industrials s'han concedit ajuts durant
l'any 1994, dins el Pla de reindustrialització, en l'àrea de Disseny
i qualitat?

A quines empreses industrials s'han concedit ajuts durant
l'any 1994, en execució del Pla de reindustrialització, en l'àrea de
I + D?

A quines empreses industrials s'han concedit ajuts durant
l'any 1994, en execució del Pla de reindustrialització, en l'àrea de
Promoció comercial?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost ha tingut la campanya de publicitat que ha dut
a terme el consorci per a la dinamització econòmica del medi rural
-zona 5b-, sota el lema "Qüestió d'empenta"?

Com s'ha distribuït aquesta quantitat entre els diferents
mitjans (relació de mitjans i cost de la publicitat contractada per
a cadascun d'ells)?

Es Mercadal, a 5 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quines accions s'han dut a terme a cada illa durant els
primers vuit mesos del 1995, des del consorci per a la
dinamització econòmica al medi rural -zona 5b-, en matèria de:

Infraestructura rural.
Dotació d'obres per a la millora del món rural.
Diversificació agrària.
Foment de l'associacionisme agrari.
Règim d'ajudes per a la petita i mitjana empresa.
Accions a favor de la localització d'inversions

productives.
Lluita contra la desertització i l'erosió.
Conservació d'espais naturals protegits i vida silvestre.
Protecció i millora de la coberta vegetal.
Prevenció i lluita contra els incendis forestals.
Accions mediambientals i de recuperació de l'entorn en

nuclis rurals.
Renovació i desenvolupament dels nuclis rurals.
Dinamització dels municipis rurals.
Formació professional ocupacional.
Formació d'ocupats.
Accions específiques d'orientació i assessorament.

Quina despesa ha significat cadascuna de les accions
dutes a terme?

Quina és la disponibilitat pressupostària, a 30 de
setembre, del consorci?

Es Mercadal, a 5 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quants cotxes, furgonetes, camions i motocicletes integren
el parc mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma,
empreses públiques i vinculades?

Quants cotxes oficials estan assignats al servei dels
membres del Govern i alts càrrecs?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quina quantitat ha destinat el Govern de la Comunitat a
cadascuna de les Illes al Pla de prestacions socials bàsiques del
1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Ha participat el Govern de la Comunitat en
l'organització de la reunió informal dels caps d'estat i de govern de
la Unió Europea que va tenir lloc a la nostra comunitat autònoma?

Quines activitats ha realitzat i quina dotació
pressupostària ha significat?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quin és el cost que està disposat a assumir el Govern de
la Comunitat en el finançament per a la construcció de molls
comercials en el dic exterior al port de Ciutadella?

Existeix acord del Consell de Govern de la Comunitat
per finançar la construcció de molls comercials en el dic exterior
del port de Ciutadella?

Quin és el cost d'execució dels molls comercials al dic
exterior del port de Ciutadella?

Quina és la previsió d'inversió, especificant conceptes,
quantitats econòmiques i anys, que realitzarà el Govern de la
Comunitat en el port de Ciutadella? 

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes del Pla gerontològic mitjançant
conveni amb el Ministeri d'Afers Socials ha realitzat el Govern de
la Comunitat durant l'any 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes experimentals per a prevenció, atenció
i tractament de situacions de maltractaments infantils ha realitzat el
Govern de la Comunitat durant l'any 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

Quins projectes destinats a col•lectius en situació
d'exclusió social ha realitzat el Govern de la Comunitat durant l'any
1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

Quins projectes per a l'atenció, prevenció de la marginació
i inserció del poble gitano ha realitzat el Govern de la Comunitat
durant l'any 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

De la quantitat aportada pel Govern de la Comunitat
Autònoma més la feta pel Ministeri d'Afers Socials, quina és la
quantitat transferida a cadascun dels consells insulars per realitzat
programes del Pla gerontològic mitjançant conveni amb l'esmentat
ministeri durant l'any 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat aporta el Govern de la Comunitat per
realitzar programes del Pla gerontològic mitjançant conveni amb
el Ministeri d'Afers Socials durant el 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la quantitat aportada pel Govern de la Comunitat més
la feta pel Ministeri d'Afers Socials durant l'any 1995, quina és la
quantitat transferida a cadascun dels consells insulars per
subvencionar guarderies infantils?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

Quina quantitat aporta el Govern de la Comunitat per
subvencionar guarderies infantils laborals durant l'any 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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

De la quantitat aportada pel Govern de la Comunitat més
la feta pel Ministeri d'Afers Socials, quina és la quantitat
transferida a cadascun dels consells insulars per realitzar
programes experimentals a l'àmbit de la infància maltractada? 

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat aporta el Govern de la Comunitat per
realitzar programes experimentals a l'àmbit de la infància
maltractada durant l'any 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la quantitat aportada pel Govern de la Comunitat més
la feta pel Ministeri d'Afers Socials durant l'any 1995, quina és la
quantitat transferida al Consell Insular de Menorca per incrementar
l'oferta de serveis d'atenció a la primera infància amb menys de tres
anys, mitjançant les corporacions locals?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat aporta el Govern de la Comunitat per
incrementar l'oferta de serveis d'atenció a la primera infància amb
menys de tres anys, mitjançant les corporacions locals durant l'any
1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la quantitat aportada pel Govern de la Comunitat més
la feta pel Ministeri d'Afers Socials durant l'any 1995, quina és la
quantitat transferida a cadascun dels consells insulars per a
l'execució de projectes integrals experimentals propis o concertats
amb corporacions locals o amb institucions sense ànim de lucre,
destinats a col•lectius en situació d'exclusió social?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat aporta el Govern de la Comunitat per a
l'execució de projectes integrals experimentals propis o concertats
amb corporacions locals o amb institucions sense ànim de lucre,
destinats a col•lectius en situació d'exclusió social durant l'any
1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la quantitat aportada pel Govern de la Comunitat més
la feta pel Ministeri d'Afers Socials durant l'any 1995, quina és la
quantitat transferida a cadascun dels consells insulars per a
projectes d'intervenció social integral per a l'atenció, prevenció de
la marginació i inserció del poble gitano?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat aporta el Govern de la Comunitat per a
projectes d'intervenció social integral per a l'atenció, prevenció de
la marginació i inserció del poble gitano durant l'any 1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la quantitat aportada per la Comunitat Autònoma més
la feta pel Ministeri d'Afers Socials durant l'any 1995, quina és la
quantitat transferida a cadascun dels consells insulars per al
desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials de
corporacions locals mitjançant convenis-programa?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat aporta el Govern de la Comunitat per al
desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials de
corporacions locals mitjançant convenis-programa durant l'any
1995?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de les factures pagades per l'Ibatur, els Foments
de turisme de Mallorca, Menorca i Eivissa i el Patronat de Turisme
de Formentera, com a conseqüència del conveni signat l'any 1994
entre l'Ibatur i els organismes esmentats, indicant-ne la quantitat i
el concepte.

Palma, a 5 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions econòmiques que s'han
fet des de la Presidència, la Vice-presidència, les conselleries, les
empreses públiques o d'altres organismes diferents del Govern de la
Comunitat a la Fundació Illes Balears l'any 1995 amb especificació
de la finalitat d'aquestes aportacions?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions econòmiques que s'han
fet des de la Presidència, la Vice-presidència, les conselleries, les
empreses públiques o d'altres organismes diferents del Govern de
la Comunitat a la Fundació Illes Balears l'any 1990 amb
especificació de la finalitat d'aquestes aportacions?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions econòmiques que s'han
fet des de la Presidència, la Vice-presidència, les conselleries, les
empreses públiques o d'altres organismes diferents del Govern de
la Comunitat a la Fundació Illes Balears l'any 1989 amb
especificació de la finalitat d'aquestes aportacions?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions econòmiques que s'han
fet des de la Presidència, la Vice-presidència, les conselleries, les
empreses públiques o d'altres organismes diferents del Govern de
la Comunitat a la Fundació Illes Balears l'any 1991 amb
especificació de la finalitat d'aquestes aportacions?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions econòmiques que s'han
fet des de la Presidència, la Vice-presidència, les conselleries, les
empreses públiques o d'altres organismes diferents del Govern de la
Comunitat a la Fundació Illes Balears l'any 1992 amb especificació
de la finalitat d'aquestes aportacions?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions econòmiques que s'han
fet des de la Presidència, la Vice-presidència, les conselleries, les
empreses públiques o d'altres organismes diferents del Govern de la
Comunitat a la Fundació Illes Balears l'any 1993 amb especificació
de la finalitat d'aquestes aportacions?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les aportacions econòmiques que s'han
fet des de la Presidència, la Vice-presidència, les conselleries, les
empreses públiques o d'altres organismes diferents del Govern de la
Comunitat a la Fundació Illes Balears l'any 1994 amb especificació
de la finalitat d'aquestes aportacions?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2266/95, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes blindats
a les empreses o d'altres ens públics de la Comunitat. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 11 d'octubre del 1995).
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RGE núm. 2267/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançar el dèficit que ha produït a l'empresa Emaya la no aplicació
de les tarifes aprovades per l'ajuntament de Palma. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2268/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències
per legislar en matèria de fundacions. (Ratificació de l'admissió feta
per la Presidència. Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2269/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data per
legislar en matèria de fundacions. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2270/95, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a per què no ha
subvencionat les assegurances agràries dins el programa
d'"agroseguros". (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2271/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aval al crèdit concedit per la Societat Balear de Capital Risc a
l'empresa Bon Sossec SA. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2272/95, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestions que
s'han dut a terme per aconseguir la revalorització del solar
d'Agama. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa
de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2273/95, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures que ha
pres el Govern de la Comunitat per garantir que la seva actuació
dins Agama no incorre en competència deslleial. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2274/95, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import dels
ajuts a Agama. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2275/95, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a crèdits blans
o sense interès per a la sequera. (Ratificació de l'admissió feta per
la Presidència. Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2286/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aval
concedit per Isba a la concessionària de la carretera Deià-Sóller.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2288/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
supressió de la Conselleria de la Funció Pública. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2296/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a gestions
fetes per recaptar el pagament de les inversions fetes per neteja i
manteniment de torrents. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2297/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a destinació
de l'1% del pressupost total com a conseqüència de la concessió
administrativa atorgada dia 18.11.1988 al Sr. Antoni Cuart i Ripoll.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2308/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a destinar
el 0,7% dels pressuposts de la Comunitat Autònoma a ajuts a països
del tercer món. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2309/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a propòsit
del president del Govern de contestar preguntes davant el Ple del
Parlament. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2323/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció de l'Institut balear de serveis a la joventut en la
contractació d'obres. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2352/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
l'article 28 de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2353/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
l'article 31.1 de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2354/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
l'article 32 de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2355/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
l'article 38 de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2356/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
l'article 39 de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2357/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de
l'article 40 de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2358/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la
disposició addicional tercera de la Llei de normalització lingüística.
(Mesa de 11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2359/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspecció dels
tour operators britànics a establiments turístics de Mallorca respecte
de mesures contra incendis. (Mesa de 11 d'octubre del 1995).

Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Existeix encara qualque contracte dels denominats
blindats a les empreses o d'altres ens públics de la Comunitat?

Palma, a 29 de setembre del 1995.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern de la Comunitat finançar el dèficit que
ha produït a l'empresa Emaya la no aplicació de les tarifes
aprovades per l'ajuntament de Palma?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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, el diputat
sotasignant formula a la vice-presidenta del Govern de la
Comunitat Autònoma la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quan tendrà o bé des de quan té el Govern competències
per legislar en matèria de fundacions?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la vice-presidenta del Govern de la
Comunitat Autònoma la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

En quina data té previst el Govern presentar una
iniciativa en aquesta cambra per legislar en matèria de
fundacions?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per què el Govern de la Comunitat no ha subvencionat les
assegurances agràries dins el programa d'agroseguros?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha concedit el Govern de la Comunitat o algun dels seus
organismes o empreses algun aval al crèdit concedit per la Societat
Balear de Capital Risc a l'empresa Bon Sossec SA?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines gestions ha dut a terme el Govern de la Comunitat
per aconseguir la revalorització del solar d'Agama?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha pres el Govern de la Comunitat per
garantir que la seva actuació dins Agama no incorre en competència
deslleial?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin és l'import dels ajuts directes o avalats pel Govern
de la Comunitat o les seves empreses públiques a l'empresa
Agama?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Pensa posar el Govern de la Comunitat en pràctica
crèdits blans o sense interès per a la sequera?

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba l'aval concedit per l'empresa
pública Isba a l'empresa concessionària de la construcció de la
carretera Deià-Sóller?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Existeix el propòsit del president del Govern de suprimir
la Conselleria de la Funció Pública?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines són les gestions fetes pel Govern `per recaptar de
l'Administració General de l'Estat el pagament de les inversions
fetes per neteja i manteniment de torrents?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina ha estat l'opció elegida pel concessionari de la
construcció, la conservació i l'explotació, com a carretera de peatge,
de la variant de la carretera C-711, amb túnel que travessi la Serra
d'Alfàbia per destinar l'1% del pressupost total a finançar treballs de
conservació o enriquiment del patrimoni històric o del foment de la
creativitat artística?

Palma, a 4 d'octubre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern que es podrà destinar el 0,7% dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la
cooperació per al desenvolupament dels països del tercer món?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Existeix el propòsit del president del Govern de les Illes
Balears de comparèixer periòdicament davant el Ple del Parlament
per contestar les preguntes que se li formulin?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina promoció de concurrència fa l'Institut balear de
serveis a la joventut en la contractació d'obres, serveis i
subministraments?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa fer el Govern de la Comunitat per acomplir
l'article 28 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què pensa fer el Govern de la Comunitat per acomplir
l'article 31.1 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què pensa fer el Govern de la Comunitat per acomplir
l'article 32 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què pensa fer el Govern de la Comunitat per acomplir
l'article 38 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística?

Palma, a 6 d'octubre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què pensa fer el Govern de la Comunitat per acomplir
l'article 39 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa fer el Govern de la Comunitat per acomplir
l'article 40 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització
lingüística?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Què pensa fer el Govern de la Comunitat per acomplir
la disposició addicional tercera de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
normalització lingüística?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració en fa el Sr. Conseller de Turisme quant
a la decisió dels tour operators britànics d'inspeccionar cent
establiments turístics de Mallorca respecte de mesures contra
incendis?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 2287/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Consell econòmic i social. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2360/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients d'expropiacions de terrenys per a la construcció de
carreteres. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2361/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
per expropiacions de terrenys per a la construcció de carreteres a
30 de setembre del 1995. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2362/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments fets per expropiacions de terrenys per a la construcció
de carreteres. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2363/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a termini
i actuacions per a liquidar el deute en expropiacions de terrenys per
a la construcció de carreteres. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

Palma, a 11 d'octubre 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant comissió.

Existeix el propòsit del Govern de crear el Consell
econòmic i social?

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació del Territori.

Quins expedients existeixen d'expropiacions per terrenys
ocupats per a la construcció de carreteres, quin és el seu cost i en
quin tràmit administratiu es troben, que estan pendents de pagament
per part del Govern de la Comunitat a 30 de setembre del 1995?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació del Territori.

Quin és el deute en concepte d'expropiacions de terrenys
per a la construcció de carreteres del Govern de la Comunitat a 30
de setembre del 1995?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació del Territori.

Quins són els pagaments fets pel Govern de la
Comunitat el 1993, el 1994 i el 1995 per expropiacions de terrenys
per a la construcció de carreteres?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
Comissió d'Ordenació del Territori.

En quin termini de temps i amb quines actuacions, el
Govern de la Comunitat es compromet, per liquidar la totalitat del
deute en expropiacions de terrenys per a la construcció de
carreteres?

Palma, a 6 d'octubre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2276/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirar la participació del Govern a la Societat Balear de
Capital Risc. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2279/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a Reial Decret sobre jornades
especials de treball. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2301/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presentació al Parlament dels Criteris generals del Pla
energètic de les Illes Balears. (Mesa d'11 d'octubre del 1995).

RGE núm. 2322/95, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat de la concessió del túnel de Sóller. (Mesa d'11
d'octubre del 1995).

RGE núm. 2348/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a política d'inversions. (Mesa
d'11 d'octubre del 1995).

Palma, a 11 d'octubre 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Societat Balear de Capital Risc s'ha desviat en la seva
activitat dels objectius que té legalment encomanats, amb una
excessiva concentració del seu risc dins l'empresa Bon Sossec SA
i l'exercici d'activitats incompatibles amb la seva finalitat legal.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Socialista proposa
la proposició no de llei següent:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a dur a terme les accions necessàries en dret per retirar
la seva participació de la Societat Balear de Capital Risc.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a destituir el seu representant dins la Societat Balear de
Capital Risc."

Palma, a 3 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat 26 de setembre es va publicar en el Boletín
Oficial del Estado el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre,
sobre jornades especials de treball. Amb aquest reial decret, el
Govern de l'Estat desenvolupava una sèrie d'articles de l'Estatut dels
Treballadors en matèria de jornada de treball, descans setmanal i
descans entre jornades.

Com és sabut, aquest reial decret ha estat contestat pels
sindicats i, molt especialment pels de les Illes Balears, al nostre
entendre aquesta contestació es basa fonamentalment en:

1. La manca de negociació per part del Govern amb els
agents socials.

2. La inclusió, per primera vegada a la història, del sector
d'hoteleria en la regulació de les "jornades especials".

3. La implantació de la desregulació de la jornada laboral
en tots els subsectors del transport (marítim, per carretera, aeri,
ferroviari, ...).

Són precisament aquestes dues últimes consideracions que
ens mouen a plantejar el tema en aquesta cambra.

El fet que a les Illes Balears s'introdueixin normes laborals
específiques per a l'hoteleria i el transport no hauria de passar
desapercebut a les institucions autonòmiques i molt en concret al
Govern. Precisament a la nostra comunitat autònoma on el turisme
té la importància que té, aquest reial decret és d'una especial
importància en l'ordre social i econòmic.

Indubtablement la posada en pràctica del Reial Decret
sobre jornades especials tindrà una negativa repercussió per a la
immensa majoria dels treballadors i treballadores de Balears (els
sindicats ja ho han posat de manifest: generalització de les
prolongacions de jornades diàries, que no es lliuri cap dia de la
setmana durant períodes llargs de temporada, etc.), però a més serà
una norma laboral que dificultarà la creació d'ocupació i que
generarà una conflictivitat social gens desitjable.

És per aquestes raons que el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a revisar i revocar aquest reial decret, ateses les extraordinàries
repercussions negatives que per als treballadors i treballadores, i per
al conjunt de l'economia de les Illes Balears representa l'aplicació
d'aquestes reformes i deixar, en tot cas, que la concreció de les
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jornades especials de treball sigui el resultat de les negociacions
entre les parts (sindicats i patronals).

Palma, a 29 de setembre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

Havent manifestat el conseller de Comerç i Indústria que
el Pla energètic es troba en avançat estat d'elaboració i no havent
el Parlament aprovat encara els criteris generals als quals aquest
pla s'ha d'adequar, el Grup Parlamentari Socialista presenta al Ple
per a la seva aprovació la proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar en el termini màxim de dos mesos, en
compliment de la disposició transitòria única de la Llei 8/1987,
d'ordenació territorial de les Illes Balears, els criteris generals als
quals s'ha d'acomodar el Pla energètic de les Illes Balears".

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
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.

Per tal de defensar la igualtat de condicions de tots els
ciutadans de les Illes Balears quant a l'ús de la xarxa de carreteres
i en vista dels continuats incompliments per part de la Companyia
concessionària del túnel de Sóller SA de les seves obligacions
contractuals, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:

"El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor
de la titularitat i gestió pública i ús gratuït de totes les carreteres
de les Illes Balears, i amb tal finalitat insta el Govern de la
Comunitat al rescat de la concessió del túnel de Sóller".

Palma, a 4 d'octubre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

A la compareixença del conseller d'Economia i Hisenda
davant la comissió corresponent que tingué lloc dia 3 d'octubre,
quedaren clares, entre d'altres coses, les següents:

a) Que el Govern balear, a pesar de tenir el major paquet
accionarial de la Societat Balear de Capital Risc (SBCR) i que el
president del consell d'administració sigui el mateix representant del
Govern balear, no té mecanismes efectius de control ni d'informació
sobre el funcionament de la referida empresa.

b) Que el Govern balear, malgrat les circumstàncies
referides, té dificultats per retre comptes al Parlament de l'activitat
de la SBCR en la mesura que es tracta d'una empresa privada.

c) Que les inversions realitzades pel Govern a través de la
SBCR s'han dirigit quasi bé exclusivament al cementiri privat de
Bon Sossec, la qual cosa significa un desequilibri evident respecte
a allò que hauria de ser una distribució racional dels recursos
públics en aquest àmbit.

d) Que existeix un risc altíssim de no recuperació dels 425
milions invertits pel Govern a Bon Sossec.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a:

1. Redissenyar la seva política d'inversions a l'àmbit
corresponent a les empreses de Capital Risc d'acord amb els criteris
següents:

a) Distribuir la inversió dels recursos públics en aquest
àmbit d'acord amb criteris objectius, i d'acord amb els interessos
generals de l'economia de la nostra comunitat, ja sigui en projectes
que afectin sectors estratègics que contribueixin a la introducció de
noves tecnologies o que representin interès social general i
objectivable.

b) Permetre un control parlamentari efectiu de les
activitats dutes a terme per les societats de Capital Risc participades
pel Govern i un control igualment efectiu del destí final dels
recursos públics i dels projectes empresarials que reben aquests
recursos.

Palma, a 5 d'octubre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació
A) 

RGE núm. 2350/95, 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. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre 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 de Cultura, Educació i
Esports recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre les conseqüències de
la sentència dictada per la secció quarta de l'Audiència, relativa a
l'adquisició de l'edifici de Can Salas.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no

permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació a
la Societat Balear de Capital Risc i les inversions en el cementiri de
Bon Sossec. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 d'octubre del 1995, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
2349/95, presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, mitjançant el qual se sol•licita la creació d'una
comissió no permanent d'investigació sobre l'assumpte de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'octubre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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