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RGE núm. 2938/95, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del debat sobre la comunicació del Govern en relació
amb la tramitació de la Memòria dels consells insulars sobre gestió
de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1993. (Mesa de 14 de novembre del
1995).

RGE núm. 2939/95, del Grup Parlamentari Mixt,
derivades del debat sobre la comunicació del Govern en relació
amb la tramitació de la Memòria dels consells insulars sobre gestió
de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1993. (Mesa de 14 de novembre del
1995).

RGE núm. 2940/95, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del debat sobre la comunicació del Govern en relació
amb la tramitació de la Memòria dels consells insulars sobre gestió
de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1993. (Mesa de 14 de novembre del
1995).

RGE núm. 2941/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, derivades del debat sobre la comunicació del Govern en
relació amb la tramitació de la Memòria dels consells insulars
sobre gestió de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat
corresponent a l'exercici del 1993. (Mesa de 14 de novembre del
1995).

RGE núm. 2942/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, derivades del debat sobre la
comunicació del Govern en relació amb la tramitació de la
Memòria dels consells insulars sobre gestió de competències en
matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del
1993. (Mesa de 14 de novembre del 1995).

Palma, a 14 de novembre 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 171.1 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta les propostes de resolució següents, derivades del debat
de la comunicació del Govern en relació amb la Memòria dels
consells insulars sobre gestió de competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del 1993.

1.- El Parlament de les Illes Balears constata que els
Consells Insulars han exercit les competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat, amb un satisfactori nivell de qualitat,
complint el que disposa la legislació vigent.

2.- Vist el desenvolupament dels debats que es vénen
celebrant, amb la finalitat d'examinar la tasca feta pels consells
insulars en aquesta matèria, a partir d'ara es durà a terme de la
manera següent.

a) Anàlisi i debat en la comissió corresponent, amb
expressa participació dels responsables del consells insulars.

b) Debat i aprovació de les diferents propostes de
resolució, si n'haguessin, davant el Ple.

Palma, 14 de novembre del 1995.
El diputat:
Antoni Marí i Calbet.
La portaveu:

Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 

D'acord amb el que preveu l'article 171.1 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt
presenta les propostes de resolució següents, derivades del debat de
la comunicació del Govern en relació amb la Memòria dels consells
insulars sobre gestió de competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat corresponent a l'exercici del 1993.

1.- El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que, en
la composició de la Comissió Insular d'Urbanisme d'Eivissa i
Formentera, no s'hagi respectat la pluralitat de la composició del
Consell Insular.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera a modificar la composició de la
Comissió Insular d'Urbanisme per tal de permetre'n la incorporació
de representants dels grups de l'oposició.

Palma, 14 de novembre del 1995.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 

D'acord amb el que preveu l'article 171.1 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta les propostes de resolució següents, derivades del debat de
la comunicació del Govern en relació amb la Memòria dels consells
insulars sobre gestió de competències en matèria d'urbanisme i
habitabilitat corresponent a l'exercici del 1993.

1.- El Parlament de les Illes Balears, considera insuficients
i insatisfactòries les memòries dels consells insulars sobre la gestió
de competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat, per no
incloure els nivells i la qualitat de les funcions i dels serveis
exercits.

2.- El Parlament de les Illes Balears, considera insuficient
i insatisfactòria la comunicació del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per no existir cap tipus de valoració
pròpia de la gestió dels consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, ni cap proposta ni reglamentària ni legislativa per
millorar-la.

3.- El Govern en un termini de tres mesos, remetrà al
Parlament un projecte de llei, per tal de modificar la Llei d'atribució
de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i
habitabilitat, per tal d'aconseguir que:

a) el Ple del Consell Insulars exerceixi les competències
d'urbanisme.

b) Siguin suprimides les comissions insulars d'urbanisme,
i la representació i participació del Govern de la Comunitat en
l'exercici d'una competència pròpia dels consells insulars.

4.- El Parlament de les Illes Balears, considera que
l'absència de Directrius d'Ordenació Territorial, dificulta greument
l'actuació coherent dels consells insulars en l'aprovació
d'instruments de planejament general municipal.

5.- El Parlament de les Illes Balears considera insuficients
i insatisfactoris els criteris establerts al Decret 75/89, de 6 de juliol,
per autoritzar edificis, instal•lacions, i usos d'utilitat pública o
d'interès social en sòl urbanitzable no programat sense programa
d'actuació urbanística o en sòl no urbanitzable.

El Govern elaborarà uns nous criteris que permetin obres,
usos i instal•lacions d'utilitat pública en aquests terrenys, i
restringeixin les declaracions d'interès social a aquelles
instal•lacions o edificis que no suposin canvi d'us d'aquest sòl,
agrícola, ramader o forestal. I contemplin la caducitat de totes les
declaracions.
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6.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
dotació econòmica de la Comunitat Autònoma als consells
insulars és insuficient per a dur a terme les competències
transferides en matèria d'urbanisme i habitabilitat, i insta el
Govern de la Comunitat Autònoma a incrementar-ne
substancialment la transferència anual per aquest concepte, en tant
que no es resolgui el sistema de finançament definitiu de les
mateixes, mitjançant l'increment per Llei anual de Pressupostos
del cost efectiu assenyalat a l'article 5.1 de la Llei 9/90 en una
quantia que permeti el desenvolupament dels serveis d'inspecció,
la informatització cartogràfica i de la gestió i contempli el cost del
personal directiu i dels locals.

7.- El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern
el projecte de llei de finançament definitiu de les competències
transferides als consells insulars, i es manifesta contrari a un
finançament definitiu que no suposi una profunda revisió i
actualització del finançament actual.

8.- El Parlament de les Illes Balears constituirà una
comissió d'estudi sobre disciplina urbanística amb la finalitat de
constatar l'abast del compliment i incompliment de la normativa
urbanística a cadascuna de les illes i proposarà mesures escaients
per tal de millorar-ne la situació.

9.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de la modificació de l'article 24 de la Llei de consells
insulars, en el sentit que el debat anual sobre cadascuna de les
competències transferides esdevingui un debat parlamentari
unitari sobre consells insulars.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 

D'acord amb el que preveu l'article 171.1 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta les propostes de resolució següents,
derivades del debat de la comunicació del Govern en relació amb la
Memòria dels consells insulars sobre gestió de competències en
matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del
1993.

1.- El Parlament de les Illes Balears, constata i rebutja
l'incompliment per part del Govern de les Illes Balears del que es
disposa a l'article 24 de la Llei 5/1989 de consells insulars, i insta el
Govern a respectar-la escrupolosament.

2.- El Parlament de les Illes Balears, constata i rebutja
igualment, l'incompliment, per part del Consells Insular de
Mallorca, del que disposa l'article 24 de la Llei 5/1989 de consells
insulars, pel que fa als terminis de presentació de les memòries de
la gestió d'urbanisme i habitabilitat del 1993.

3.- El Parlament considera insuficient el contingut de les
memòries remeses pels consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, pel que fa a les valoracions de la gestió duita
a terme pels consells en matèria d'urbanisme i habitatge.

4.- El Parlament considera insatisfactori el fet que la
comunicació remesa pel Govern, no contengui cap tipus de
valoració sobre el contingut de les memòries remeses pels consells,
i pel fet que no aporti cap classe de proposta per millorar la gestió
(des de la competència reglamentària que manté), limitant-se a
remetre les tres memòries, i a resumir i descriure el seu contingut.
Així mateix el Parlament insta el Govern a donar contingut a la
comunicació que ha d'acompanyar les memòries referides a la gestió
del 1994 de les competències transferides als consells insulars.

5.- El Parlament de les Illes Balears, per tal de donar
resposta a les constatacions contingudes a les memòries dels
consells insulars de Menorca i Mallorca, sobre la insuficient dotació
econòmica de la transferència, acorda constituir una ponència per
tal de revisar aquesta dotació, i proposar, si fa el cas, la modificació
corresponent.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
remetre al Parlament una proposta de "sistema definitiu de
finançament de les competències transferides als consells insulars"
que parteixi de la insuficiència de les dotacions actuals, i inclogui
nous conceptes com són les inversions, en el termini de tres mesos.

7.- El Parlament de les Illes Balears, insta els consells a
garantir la representació plural dins les comissions insulars
d'urbanisme, amb participació de totes les forces polítiques amb
presència a cada consell, sense necessitar que sigui el Tribunal
Suprem qui, via sentència, ho imposi.

8.- El Parlament de les Illes Balears, constata que la
presència, amb vot, dels dos representants del Govern a les
comissions insulars d'urbanisme, és supèrflua i innecessària, alhora
que distorsionadora, i insta el Govern a presentar en el termini de
dos mesos, un projecte de llei de modificació de la Llei 9/1990,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria
d'urbanisme i habilitat, que suprimeixi l'article 3.2.
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9.- El Parlament de les Illes Balears rebutja
l'incompliment per part del Govern, de la resolució aprovada pel
Parlament el 2 de novembre de 1993 amb el següent contingut:

"El Govern en el termini de dotze mesos presentarà al
Parlament el projecte de llei de sòl rústec que regularà les
edificacions i els usos permesos en aquest tipus de sòl, en el
benentès que ha de garantir la seva funció agrícola, ramadera o
forestal tradicional, i evitar l'especulació urbanística que suposen
determinades parcel•lacions"., i insta el Govern al seu compliment
en el termini de tres mesos.

10.- El Parlament constata la insuficiència de les
inspeccions referides al atorgament de les cèdules d'habitabilitat,
i insta els consells a incrementar-les, donant més rigor a
l'expedició de les cèdules. Així mateix, el Parlament insta el
Govern a dotar econòmicament els consells per poder fer front a
les despeses per aquest increment de les inspeccions.

11.- El Parlament insta als consells insulars a extremar
les mesures per tal d'assegurar l'aplicació rigorosa de la disciplina
urbanística a cada una de les illes, incrementant en aquest sentir
les actuacions en matèria d'inspecció.

Palma, 14 de novembre de 1995
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 

D'acord amb el que preveu l'article 171.1 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta les propostes de resolució
següents, derivades del debat de la comunicació del Govern en
relació amb la Memòria dels consells insulars sobre gestió de
competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponent
a l'exercici del 1993.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma a exigir en relació a la competència
atribuïda sobre urbanisme i habitabilitat als consells insulars,
l'estricte compliment d'allò que determina l'article 24 de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, pel que fa al termini de
presentació de les memòries anuals.

2.- El Parlament de les Illes Balears lamenta el retard de
més d'un anys amb el qual el Consell Insular de Mallorca ha
presentat la memòria anual d'activitat en exercici de les
competències d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'any
1993.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma a introduir en la comunicació escrita al
parlament sobre les memòries dels consells insulars en matèria
d'urbanisme i habitabilitat una valoració pròpia d'aquestes
memòries incloent-hi, si escau, possibles solucions als problemes
detectats.

4.- El Parlament de les Illes Balears considera
insatisfactòria l'avaluació dels nivells de qualitat de les funcions
i serveis exercits inclosos a la memòria de 1993 sobre l'exercici de
competències d'urbanisme i habitabilitat. Aquesta insatisfacció és
particularment assenyalable en els casos del Consells Insular de
Mallorca i del Consell Insular d'Eivissa i Formentera.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma a tramitar la comunicació sobre les
memòries rebudes dels consells insulars corresponents a l'exercici
de les competències en matèria d'urbanisme i habitabilitat, en el
termini d'un mes a partir de la recepció de les memòries.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
la Comunitat Autònoma a impulsar les reformes legislatives
necessàries per tal de garantir que les comissions insulars
d'urbanisme reuneixin els següents requisits:

a.- absència de representants del Govern autònom.
b.- representació plural i equilibrada de totes les forces

polítiques presents als consells insulars corresponents.
c.- obertura al públic de les sessions de la comissió.

7.- El Parlament de les Illes Balears acorda celebrar el
debat corresponent a la comunicació sobre la memòria d'activitats
urbanístiques i d'habitabilitat de l'any 1994 convocant, prèviament
al plenari, a la Comissió d'Ordenació Territorial.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a
incrementar la transferència de recursos als consells insulars fins fer
possible un eficaç exercici de les seves competències en matèria
d'urbanisme i habitabilitat.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a la presentació, en un termini de sis mesos,
de les Directrius d'Ordenació Territorial, a fi i efecte d'establir el
marc bàsic que permeti l'homogenització de criteris en l'acció dels
consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.

10.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a la
presentació, en el termini de tres mesos, de la Llei de sòl rústic a fi
i efecte d'establir els usos permesos i garantir la seva funció
agrícola-ramadera i forestal i evitar l'especulació urbanística amb
l'abús de les declaracions d'interès social.

Palma, 14 de novembre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2846/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2230/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política lingüística de la CAIB. (Mesa de 15 de novembre del 1995).

Palma, a 15 de novembre 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 preveu l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta la següent Moció, subsegüent a la
Interpel•lació RGE núm. 2230/95, relativa a política lingüística
del Govern de la CAIB.

1.- El Parlament de les Illes Balears convida tots els
ciutadans i ciutadanes de la Comunitat que col•laborin activament
a fer possible que de cada dia més la llengua catalana sigui d'ús
habitual en tots els àmbits de la vida social. Per tal que aquest
objectiu -proclamat explícitament al nostre Estatut d'Autonomia
i a la Llei de normalització lingüística- sigui realitzable es fa
necessari comptar amb el compromís i l'adhesió de la societat
balear en el seu conjunt i també amb la de cadascun dels seus
ciutadans, aquest Parlament us demana que faceu ús de la llengua
pròpia de la nostra comunitat en la vostra vida quotidiana i en les
vostres activitats laborals, professionals o empresarials.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern i a
la totalitat de les administracions públiques existents en l'àmbit de
la Comunitat que introdueixin en la normativa que regula l'accés
a la funció pública el requisit del coneixement de la llengua
catalana, oralment i per escrit, i amb el nivell que cada servei i
cada lloc de treball requereixin.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
balear a que impulsi -en el marc del conveni que va signar l'any
1989 amb el Ministeri d'Educació i Ciència- la catalogació com a
bilingües els centres i les places d'ensenyament mitjà.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern
balear a que promogui la creació d'una emissora institucional de
ràdio que emeti en llengua catalana, la seva cobertura abastaria tot
l'àmbit de les Balears, i en la seva programació i gestió es
combinarien el nivell interinsular i el particular de cada illa. L'any
1996 s'elaboraria el projecte i el 1997 s'iniciarin les emissions.

5.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació i el seu rebuig davant els usos lingüístics -del tot
contraris als criteris de la ciència filològica i de l'autoritat
científica de les universitats- que impulsa el President de les Corts
Valencianes en el si de la institució que presideix. Aquesta
actuació tan sols persegueix el trencament de la unitat de la
llengua catalana. En la mesura que la sentim com a pròpia en la
seva totalitat, i sigui quin sigui el territori autonòmic on és
parlada, ens creim ben legitimats per a demanar al Molt
Honorable Sr. Vicente González Lizondo que rectifiqui les seves
decisions lingüístiques i que ajusti -per dignitat institucional- a les
propugnades pels professionals dels departaments de Filologia de
les universitats arreu de món.

Palma, a 9 de novembre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2815/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
negociacions entre el Govern de la CAIB i els hereus de José Maria
de Olives i Ponsich, conde de Torre Saura. (Mesa de 15 de novembre
del 1995).

RGE núm. 2816/95, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a centre Ses Garrigues d'Amunt. (Mesa de 15 de novembre
del 1995).

RGE núm. 2820/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a retallada
dels ajuts per a la modernització dels comerços de les Illes. (Mesa de
15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2821/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
cooperativisme agrari a Eivissa i Formentera. (Mesa de 15 de
novembre del 1995).

RGE núm. 2822/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a habitatge
social a Eivissa i Formentera. (Mesa de 15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2842/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
per fomentar les inversions forestals en explotacions agràries de les
Illes Balears. (Mesa de 15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2843/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a difusió
i informació del programa regional d'ajudes per fomentar les
inversions forestals en explotacions agràries. (Mesa de 15 de
novembre del 1995).

RGE núm. 2844/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaracions de "zona especial d'ordenació per a reg amb aigües
residuals depurades". (Mesa de 15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2845/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informes
tècnics per a les declaracions de "zona especial d'ordenació per a reg
amb aigües residuals depurades". (Mesa de 15 de novembre del
1995).

RGE núm. 2849/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes al foment
de l'activitat teatral durant el 1991. (Mesa de 15 de novembre del
1995).

RGE núm. 2850/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes al foment
de l'activitat teatral durant el 1992. (Mesa de 15 de novembre del
1995).

RGE núm. 2851/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes al foment
de l'activitat teatral durant el 1993. (Mesa de 15 de novembre del
1995).
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RGE núm. 2852/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes al
foment de l'activitat teatral durant el 1994. (Mesa de 15 de
novembre del 1995).

RGE núm. 2898/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació
per a la divulgació d'esdeveniments esportius i educatius. (Mesa de
15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2899/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de
promoció de les activitats de la Conselleria d'Economia. (Mesa de
15 de novembre del 1995).

Palma, a 15 de novembre 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.

1. Han existit negociacions entre el Govern de la CAIB
i els hereus de José María de Olives i Ponsich, Conde de Torre
Saura, en el sentit de pactar el pagament dels imposts successoris
a través del lliurament de diferents finques rústiques?

2. Quin va ser el resultat d'aquestes negociacions?

3. Quina era l'oferta de finques efectuada pels hereus?

4. No creu el Govern que aquesta hauria estat una bona
fórmula per obtenir patrimoni propietat de la CA a l'illa de
Menorca on aquest patrimoni és pràcticament inexistent?

5. Té previst el Govern negociar amb els hereus el
pagament dels 100 milions de l'impost per l'existència d'un
fideïcomís a través de la transmissió d'alguna finca, atesa la
possibilitat que així s'hauria d'adquirir patrimoni en sòl rústic o
forestal?

6. Pensa el Govern de les Illes Balears negociar amb el
Govern de l'Estat que els més de 500 milions que aquell rebrà pel
pagament dels imposts successoris d'aquesta herència, puguin ser
pagats amb patrimoni, i que aquest reverteixi a les institucions de
l'illa de Menorca?

Palma, a 7 de novembre 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 escrita.

1. Quins han estat les raons per les quals la Conselleria de
Sanitat ha decidit canviar la funció del centre Ses Garrigues
d'Amunt?

2. El centre Ses Garrigues d'Amunt reuneix les condicions
arquitectòniques adequades per poder, les persones amb
disminucions físiques o sensorials, desenvolupar-se amb normalitat?

3. Quina alternativa es contempla per a les persones
toxicòmanes, que inicialment s'havia previst que fossin ateses en el
centre Ses Garrigues d'Amunt?

Palma, a 6 de novembre del 1995.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

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.

A què és deguda la reducció del pressupost del 1996 per
al Pla de modernització del comerç, de 745 milions a 625 milions?

Palma, a 8 de novembre 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.

Les Pitiüses són el territori de les Balears amb una menor
incidència del cooperativisme agrari, cosa que encara afebleix més
la situació del sector primari a aquestes illes, en vista d'aquesta
situació, quines mesures pensa dur a terme el Govern balear per
fomentar el cooperativisme agrari a Eivissa i Formentera?

Palma, a 8 de novembre 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.

Quina inversió en habitatge social té previst el Govern
balear destinar a Eivissa i Formentera durant l'any 1996? Quina part
d'aquesta inversió es destinarà a rehabilitació d'habitatges?

Palma, a 8 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.



316 BOPIB núm.21 - 17 de novembre del 1995

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

Quins són els ajuts sol•licitats, projectes, peticionaris,
pressuposts presentats i ajuts concedits a cadascuna de les Illes,
dels expedients aprovats del Programa regional d'ajudes per
fomentar les inversions forestals en explotacions agràries de les
Illes Balears?

Palma, a 8 de novembre del 1995.
La diputada:
Joana Maria 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions de difusió i informació del programa
regional d'ajudes per fomentar les inversions forestals en
explotacions agràries s'han realitzat?

Quin ha estat el cost econòmic de cadascuna?

Palma, a 8 de novembre del 1995.
La diputada:
Joana Maria 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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les declaracions fetes de "zona especial
d'ordenació per a reg amb aigües residuals depurades", aprovades
pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 8 de novembre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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 escrita.

Quants i quins informes tècnics ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per sol•licitud de la Conselleria d'Obres
Públiques prèvia a l'aprovació de projectes de depuració d'aigües,
per tal d'assenyalar l'oportunitat de declarar la zona com a "zona
especial de reg"?

Palma, a 8 de novembre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

Relació de les ajudes donades durant l'any 1991 al foment
de l'activitat teatral, de la quantia de les aportacions a cada una de
les 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 on s'han fet.

Palma, a 7 de novembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Relació de les ajudes donades durant l'any 1992 al foment
de l'activitat teatral, de la quantia de les aportacions a cada una de
les 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 on s'han fet.

Palma, a 7 de novembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Relació de les ajudes donades durant l'any 1993 al foment
de l'activitat teatral, de la quantia de les aportacions a cada una de
les 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 on s'han fet.

Palma, a 7 de novembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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.

Relació de les ajudes donades durant l'any 1994 al
foment de l'activitat teatral, de la quantia de les aportacions a cada
una de les 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 on s'han fet.

Palma, a 7 de novembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va
realitzar una contractació amb l'empresa Grupo de Exclusivas
Publicitarias SA per a la divulgació d'esdeveniments esportius i
educatius per un import de 9.992.500 pessetes de la partida
13001.451001.64000.

Quins esdeveniments han estat objecte de divulgació i
per quins mitjans han estat divulgats cadascun d'ells i quin ha estat
el cost de cadascuna de les campanyes de divulgació?

Palma, a 7 de novembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va
destinar 4.837.500 pessetes de la partida 13.001.451001.64000 per
realitzar diverses actuacions de promoció de les activitats de la
Conselleria amb els mitjans de comunicació.

Quins esdeveniments o activitats han estat objecte
d'aquesta promoció?

Quins mitjans de comunicació se n'han fet càrrec i quin
import ha rebut cadascun per cadascuna de les activitats o
esdeveniments?

Palma, a 7 de novembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 2840/95, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
separar els funcionaris, condemnats per falsedat documental en
l'expedició de llicències d'instal•ladors, del servei públic. (Mesa de
15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2841/95, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures perquè
les llicències d'instal•ladors de calefacció i altres esteses per
funcionaris condemnats per falsedat siguin anul•lades. (Mesa de 15
de novembre del 1995).

RGE núm. 2848/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda a la
normalització lingüística de l'Administració de la Comunitat
Autònoma.. (Mesa de 15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2900/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pròrroga del
termini d'execució de les obres que empara les del túnel de Sóller.
(Mesa de 15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2901/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions per
incompliment del termini d'execució de les obres del túnel de Sóller.
(Mesa de 15 de novembre del 1995).

Palma, a 15 de novembre 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, 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
separar els funcionaris condemnats per falsedat documental en
l'expedició de llicències d'instal•ladors, del servei públic?

Palma, a 7 de novembre del 1995.
La diputada:
Carme García i Querol.
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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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha pres el Govern de la Comunitat per
tal d'assegurar que les llicències falses d'instal•ladors de
calefacció, climatització i aigua calenta, de sanitaris i de
frigorífics esteses per funcionaris condemnats per falsedat
documental siguin anul•lades?

Palma, a 7 de novembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Creu la vice-presidenta del Govern de la Comunitat que
ajuda a la normalització lingüística de l'administració de la
Comunitat Autònoma que els escrits que li dirigeix la Secretaria
General Tècnica de Presidència siguin en castellà?

Palma, a 9 de novembre 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 al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Des del 10 d'agost del 1994, quina pròrroga del termini
d'execució de les obres empara les del túnel de Sóller?¡

Palma, a 9 de novembre del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 oral davant Ple.

Quines sancions s'han imposat a la companyia
concessionària del túnel de Sóller per incompliment del termini
d'execució de les obres, des del mes d'agost del 1994?

Palma, a 9 de novembre del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2804/95, dels Grups Parlamentaris Nacionalista-
PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a reforma
estatutària. (Mesa de 15 de novembre del 1995).

RGE núm. 2847/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a política autonòmica referida a les corporacions
locals. (Mesa de 15 de novembre del 1995).

Palma, a 15 de novembre 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, els Grups
Parlamentaris Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes
Balears i Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

El propassat dia 12 de setembre el Congrés de Diputats
acordà, mitjançant el vot en contra del Grup Parlamentari Socialista
i l'abstenció del grup Parlamentari Popular, denegar l'admissió a
tràmit de la Proposició de llei aprovada pel Parlament de les Illes
Balears el 29 de gener de 1991 i relativa a la reforma de l'Estatut
d'Autonomia de la nostra comunitat.

Aquest rebuig, derivat del Pacte Autonòmic de l'any 1992,
ha significat un atemptat importantíssim a les aspiracions a
l'autogovern de la nostra comunitat i el seu encasellament en una
posició de segona categoria respecte a les comunitats que hi
accediren per la via de l'article 151 de la Constitució.

Per tant, se sotmet al Parlament de les Illes Balears la
següent proposició no de llei:

1r.- El Parlament de les Illes Balears manifesta davant
l'opinió pública de les Illes Balears i dirigeix al President del
Congrés dels Diputats la seva protesta i el seu rebuig per la decisió
adoptada pel Ple del Congrés dels Diputats del passat dia 12 de
setembre en tancar les portes a la tramitació de la reforma
estatutària proposada pel Parlament de les Illes Balears de l'any
1991.

2n.- El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
compromís d'impulsar una nova reforma estatutària capaç
d'equiparar les Illes Balears, quant a nivell competencial, solidesa
institucional i sistema de finançament a les comunitats més
desenvolupades de l'Estat.

3r.- El Parlament de les Illes Balears fa una crida al
conjunt de la societat perquè es mobilitzi entorn d'aquesta reforma
estatutària i perquè reclami d'una manera contundent i pacífica el
dret a l'autogovern que, com a poble, ens correspon.

Palma, 2 de novembre del 1995.
El portaveu del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM:
Pere Sampol i Mas.

El portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears:

Eberhard Grosske i Fiol.

Els portaveus del Grup Parlamentari Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort,
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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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 Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Les diferents forces polítiques amb representació dins
l'àmbit municipal coincideixen en assenyalar les insuficiències del
finançament de les corporacions locals, augmentades a mesura que
la redistribució competencial entre les diverses administracions ha
provocat un increment important de les funcions i serveis que
duen a terme els ajuntaments.

Tal i com prescriuen la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia, l'Estat i les comunitats autònomes tenen un paper
essencial per tal d'assegurar la suficiència financera de les
corporacions locals, i també és a través dels municipis que la
Comunitat Autònoma exerceix les seves funcions administratives.

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

El Govern de les Illes Balears, abans de l'inici del
pròxim període de sessions, presentarà una comunicació al
Parlament sobre la política autonòmica referida a les corporacions
locals, dedicant una especial atenció al seu finançament.

Palma, 10 de novembre de 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 1876/95, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Joan Marí i Serra, relativa a explotacions d'aigües
subterrànies que s'han autoritzat durant l'any 1995. (BOPIB núm. 7
de 21 de juliol del 1995).

Per donar compliment al que disposa l'Hble. Sr. Diputat
en relació a la pregunta de referència, em plau d'adjuntar la
documentació sol•licitada.
 

Palma, 13 d'octubre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1877/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a explotacions d'aigües
subterrànies que s'han autoritzat durant l'any 1994. (BOPIB núm. 7
de 21 de juliol del 1995).

Per donar compliment al que disposa l'Hble. Sr. Diputat
en relació a la pregunta de referència, em plau d'adjuntar la
documentació sol•licitada.
 

Palma, 13 d'octubre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 1878/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a explotacions d'aigües
subterrànies que s'han autoritzat durant l'any 1993. (BOPIB núm. 7
de 21 de juliol del 1995).

Per donar compliment al que disposa l'Hble. Sr. Diputat
en relació a la pregunta de referència, em plau d'adjuntar la
documentació sol•licitada.
 

Palma, 13 d'octubre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 1879/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, relativa a explotacions d'aigües
subterrànies que s'han autoritzat durant l'any 1992. (BOPIB núm.
7 de 21 de juliol del 1995).

Per donar compliment al que disposa l'Hble. Sr. Diputat
en relació a la pregunta de referència, em plau d'adjuntar la
documentació sol•licitada.
 

Palma, 13 d'octubre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori

i Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 1891/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a la publicació en català
d'un acord del Consell de Govern al BOCAIB. (BOPIB núm. 7 de
21 de juliol del 1995).

Atesos els informes del Departament Tècnic de
Presidència i constatada l'existència d'un error, no atribuïble a cap
secció en concret, en la publicació de l'acord del Consell de
Govern relatiu a la construcció i explotació de la dàrsena interior
de Cala'n Bosch, que es realitzà per dues vegades en la versió
castellana i se n'omití la versió catalana, aquesta secretaria, en
qualsevol cas, esmenarà oportunament aquest error, en el termini
més breu possible.
 

Palma, 16 d'octubre del 1995.
El secretari general tècnic de la Presidència del Govern

balear.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 1963/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a fase en què es troba el
Pla energètic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 11 de 8 de
setembre del 1995).

El Pla energètic de les Illes Balears es troba en fase
d'avantprojecte per a l'aprovació pel Consell de Govern i posterior
tramitació al Parlament.
 

Palma, 10 d'octubre del 1995.
El director general d'Indústria:
Lluís Morano i Ventayol.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 1964/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a presentació del Pla
energètic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 11 de 8 de setembre
del 1995).

Quan l'avantprojecte del Pla energètic de les Illes
Balears sigui aprovat pel Consell de Govern, serà tramès al
Parlament per a la seva tramitació en el període parlamentari.
 

Palma, 10 d'octubre del 1995.
El director general d'Indústria:
Lluís Morano i Ventayol.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 2076/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a projectes per
ser inclosos a l'ajut ecològic de la Unió Europea per reforestació de
boscos. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).

El Govern de la Comunitat no ha presentat cap projecte al
Govern de l'Estat per ser inclòs en la sol•licitud d'ajudes
ecològiques a la Unió Europea en matèria de reforestació de boscos.
 

Palma, 13 d'octubre del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Mariano Socías i Morell.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 2099/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a competències sobre
extracció d'arena. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).

La Conselleria de Comerç i Indústria no té competències
per regenerar platges.
 

Palma, 10 d'octubre del 1995.
El director general d'Indústria:
Lluís Morano i Ventayol.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 2101/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a concessions per
explotacions de pedreres. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del
1995).

No hi va haver decret de suspensió després de l'aprovació
dels criteris.
 

Palma, 10 d'octubre del 1995.
El director general d'Indústria:
Lluís Morano i Ventayol.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 2104/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a indemnització
pel cessament del Sr. Julio Marco. (BOPIB núm. 12 de 22 de
setembre del 1995).

El Sr. Julio Marco i Franco, mitjançant Decret 75/95, de
3 d'agost (BOCAIB de 10 d'agost), va ser cessat en el càrrec de
director-gerent del Servei Balear de Salut, sense que per tal motiu,
com és natural, hagi percebut cap quantitat en concepte
d'indemnització ni per cap altre.
 

Palma, 25 d'octubre del 1995.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.
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Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 2105/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a avals concedits a
l'empresa Bayopsa. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del 1995).

El Govern balear en cap moment no ha concedit cap aval
a l'empresa Bayopsa.
 

Palma, 17 d'octubre del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda.
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 2106/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a avals concedits a
l'empresa Isba Serveis. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del
1995).

El Govern balear en cap moment no ha concedit cap aval
a l'empresa Isba Serveis des de l'any 1991.
 

Palma, 4 d'octubre del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda.
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 2107/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a avals concedits a
l'empresa Isba SGR. (BOPIB núm. 12 de 22 de setembre del
1995).

El Govern balear en cap moment no ha concedit cap aval
a l'empresa Isba, SGR des de l'any 1991.
 

Palma, 4 d'octubre del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda.
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 2125/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa al cost de
l'estudi Junkies en tiempo de sida. (BOPIB núm. 12 de 22 de
setembre del 1995).

L'estudi denominat Yunkies en tiempo de sida,
subvencionat per la Conselleria de Sanitat, va tenir un cost d'un
milió dues-centes mil pessetes.
 

Palma, 26 d'octubre del 1995.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 2187/95, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a despeses que
justifiquen el conveni de l'Ibatur amb el Consell Insular d'Eivissa del
1994. (BOPIB núm. 13 de 29 de setembre del 1995).

S'adjunta la resposta a la pregunta de referència.
 

Palma, 11 d'octubre del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
Q) 

A la Pregunta RGE núm. 2260/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa a subvencions a edicions de
llibres en català. (BOPIB núm. 14 de 6 d'octubre del 1995).

S'adjunta la resposta a la pregunta de referència.
 

Palma, 8 de novembre del 1995.
El conseller de Cultura, Educació i Esports:
Bartomeu Rotger i Amengual.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació
R) 

A les Preguntes RGE núm. 2289/95 a 2295/95, presentada
per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relatives a sancions per
faltes molt greus publicades en el BOCAIB des de l'11 de juny al 31
de desembre dels anys 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 i 1995.
(BOPIB núm. 14 de 6 d'octubre del 1995).

La relació de sancions per faltes greus o molt greus, en
una primera relació, varen ser publicades en el BOCAIB núm. 55,
del 7.5.92. Pròximament es publicarà una nova relació que en
aquests moments s'està elaborant per part d'aquesta conselleria de
Turisme.
 

Palma, 7 de novembre del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
S) 

A la Pregunta RGE núm. 2364/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, relativa a factures pagades pel conveni
entre l'Ibatur i els foments de turisme. (BOPIB núm. 15 de 13
d'octubre del 1995).

S'adjunta la resposta a la pregunta relativa a les factures
pagades per l'Ibatur, als foments de turisme de Mallorca, Menorca
i Eivissa i al Patronat de Turisme de Formentera, com a
conseqüència del conveni signat l'any 1994 entre l'Ibatur i els
organismes esmentats, fent referència a les quantitats i als
conceptes.
 

Palma, 6 de novembre del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 2853/95, del Govern de la Comunitat

Autònoma, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre el Pla Mestral de Formació Ocupacional 1996-
1999.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 2854/95, del Govern de la Comunitat

Autònoma, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda, davant el Ple de la Cambra i pel
procediment d'urgència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda, davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre
l'estat actual del procés de transferències de l'Administració de
l'Estat a la CAIB.

Així mateix, conformement amb l'establert a l'article 95
del Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada, tramitar
la compareixença de referència pel procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 2870/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca, pel procediment d'urgència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 1995, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre el
programa Foner II, objectiu 5b.

Així mateix, conformement amb l'establert a l'article 95 del
Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada, tramitar la
compareixença de referència pel procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a òrgan de tramitació de les propostes de resolució

que puguin derivar-se del Pla integral per a persones majors (RGE
núm. 2588/95). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 1995, conformement amb l'establert a l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus,
acorda de debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se
del Pla integral per a persones majors davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del termini de presentació d'esmenes

parcials al Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a
l'any 1996 (RGE núm. 2669/95). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 1995, a la vista de l'escrit RGE núm. 2838/95,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acordà d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes parcials al projecte de llei de
referència fins al proper dia 30 de novembre del 1995, a les 13 hores.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.



BOPIB núm.21 - 17 de novembre del 1995 323

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a creació d'una comissió no permanent d'estudi

encarregada de redactar un informe-estudi sobre abast
competencial de les comunitats autònomes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 de novembre del 1995, i conformement amb l'establert per
l'article 52 del Reglament de la Cambra, acorda de crear la
comissió no permanent de referència, en compliment de l'acord
adoptat pel Ple de la Cambra, en sessió de dia 31 d'octubre del
1995, en relació amb la Moció RGE núm. 2460/95, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Aquesta comissió tendrà la
mateixa composició numèrica que les comissions permanents, amb
el mateix criteri distributiu.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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