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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A) 
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller dels Hbles. Srs.

Consellers i d'altres responsables, en relació amb el Projecte de llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1996, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears i en relació amb el projecte de llei de referència,
tengueren lloc les compareixences següents:

Dia 8 de novembre del 1995:

- De l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports,
del responsable del Centre Dramàtic de les Illes Balears i del
responsable de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

- De l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública i del
responsable de l'Institut d'Estduis Balears d'Estadística.

- De l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i del responsable
d'Ibatur.

Dia 9 de novembre del 1995:

- De l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca i dels
responsables de l'Institut de Biologia Animal, de Sefobasa i
d'Aqüicultura Marina, SA.

- De l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca i del
responsable d'Agama.

- De l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca i del
responsable de Serveis de Millora Agrària, SA (Semilla).

- De l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Ordenació
del Territori i Medi Ambient i dels responsables de la Junta
d'Aigües, de l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan) i de l'Institut
Balear de l'aigua (Ibagua).

Dia 13 de novembre del 1995:

- De l'Hble. Sra. Vice-presidenta del Govern.

- Del responsable de Fires i Congressos de Balears, SA
(Ficobalsa).

- De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda i dels
responsables de l'Institut Balear d'Economia i del Centre de
Documentació Europea.

Dia 15 de novembre del 1995:

- De l'HBle. Sr. Conseller de Comerç i Indústria i dels
responsables de Foment Industrial, SA i de l'Institut Balear de
Disseny.

- De l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Seguretat Social i
dels responsables del Servei Balear de Salut i de la Gestió Sanitària
de Mallorca.

- De l'Hble. Sra. Consellera de Governació i del
responsable de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut.

- De l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, Ordenació
del Territori i Medi Ambient i dels responsables dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) i de l'Institut Balear de la Vivenda
(Ibavi). 

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 3091/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2533/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a la gestió dels comptes generals de la Comunitat
Autònoma. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3145/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2508/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política
de transports per carretera. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

Palma, a 29 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, d'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta, derivada de la
Interpel•lació RGE núm. 2533/95, relativa a la gestió dels comptes
generals de la Comunitat Autònoma, la moció següent.

1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per les irregularitats detectades pel Tribunal de
Comptes en la fiscalització dels comptes generals de la Comunitat
Autònoma.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
vetllar per un estricte compliment de la normativa vigent pel que fa
a la gestió pressupostària.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta especialment al
Govern a ser estricte en l'exigència als contractistes del compliment
de les seves obligacions i a aplicar, si s'escau, les sancions
corresponents als eventuals incompliments.

Palma, a 21 de novembre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm.
2508/95, relativa a la política de transports per carretera, la moció
següent.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a derogar el Decret 123/1994 sobre règim jurídic de
les autoritzacions de transport per carretera, amb la finalitat
d'evitar les restriccions no compatibles amb les línies mestres de
la Unió Europea.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a regular, en un termini màxim de sis mesos,
l'homologació d'autobusos especials per al transport escolar.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a aprovar, en el termini màxim de sis mesos, un pla
de millora de les condicions de comoditat i informació de les
aturades de les línies regulars d'autobusos.

Palma, a 23 de novembre del 1995.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 3049/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a les despeses i assistència al còctel ofert pel Govern balear
a l'hotel Savoy. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3050/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a punts d'informació juvenil i oficines d'informació juvenil
a les Illes Balears. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3052/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressupost de gestió del Parc de l'Albufera del Grau.
(Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3070/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
plataforma marítima Mariana. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3071/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions a les Pitiüses per lluitar contra l'erosió. (Mesa de 29 de
novembre del 1995).

RGE núm. 3072/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
directrius d'ordenació territorial d'Eivissa i Formentera. (Mesa de
29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3073/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
per evitar la venda il•legal d'oli. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3080/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
per combatre la plaga de minadors que afecta els cítrics. (Mesa de 29
de novembre del 1995).

RGE núm. 3081/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
per combatre la malaltia que afecta el bestiar vacum coneguda com
"de la llengua blava". (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3082/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits a cadascun dels consells reguladors de la denominació
d'origen existent a les Illes Balears.. (Mesa de 29 de novembre del
1995).

RGE núm. 3083/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a utilitat de
l'estudi sobre la grafiori dels ohms. (Mesa de 29 de novembre del
1995).

RGE núm. 3084/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a productes
agroalimentaris de les Illes Balears amb reconeixement d'utilitzar
etiquetes de qualitat controlada. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3085/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajudes
concedides pel foment de les races autòctones. (Mesa de 29 de
novembre del 1995).

RGE núm. 3147/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions per
a la restauració d'immobles o béns de propietat de l'Església o ordres
religioses a les Illes Balears. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3155/95, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a representants comissió mixta Conselleria de
Sanitat-Insalud. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3157/95, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a contracte programa Insalud-Conselleria de
Sanitat. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3181/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
disposició addicional 5ª de la Llei de normalització lingüística. (Mesa
de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3182/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
disposició addicional 7ª de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística. (Mesa de 29 de novembre del 1995).
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RGE núm. 3183/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
establir algun programa específic en col•laboració entre el MEC i
la Conselleria. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3184/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a temes
tractats a la reunió entre el conseller de Cultura, Educació i
Esports i el Secretari d'Estat d'Educació. (Mesa de 29 de novembre
del 1995).

RGE núm. 3185/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
reciclatge de llengua catalana per al professorat. (Mesa de 29 de
novembre del 1995).

RGE núm. 3186/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
disposició addicional 6ª de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3187/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
incentius econòmics pels centres concertats que vulguin ampliar
l'oferta d'assignatures en llengua catalana i necessitin reciclar
mestres. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3188/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la conselleria d'empreses públiques en
matèria de publicitat. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3189/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
circulars del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació referents
a extremar les mesures de vigilància sobre la qualitat dels
productes alimentaris transformats. (Mesa de 29 de novembre del
1995).

Palma, a 29 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.

En el marc de la World Travel Market de Londres, es va
oferir un còctel per part del Govern balear, que va tenir lloc a
l'hotel Savoy. Una recepció que té com a finalitat establir un marc
de contactes entre l'administració autonòmica, els representants de
la indústria turística balear i els representants de tour operators i
agències, etc.

Quines despeses totals ocasionà la celebració del còctel
a l'hotel Savoy i quina administració se'n féu càrrec?

Quina va ser la relació de convidats i quina va ser
l'assistència real al còctel ofert en el marc de la World Travel
Market?

Palma, a 20 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

A data de 15 de novembre del 1995, quins són els punts
d'informació juvenil i les oficines d'informació juvenil obertes a les
Illes Balears, i quines són les ajudes o la participació, amb
informació singularitzada, que reben del Govern balear?

Palma, a 20 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

L'Albufera del Grau, integrada per diverses àrees naturals
d'especial interès i considerada zona nucli de la reserva de biosfera,
pot ser un exemple extraordinari de gestió d'una àrea natural. Per
això, es fa necessari un pressupost suficient que asseguri aquesta
gestió.

Quina és la previsió concreta, en els pressuposts generals
del 1996, per al finançament de la gestió en el Parc de l'Albufera del
Grau?

Palma, a 20 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Tal i com s'ha posat de manifest per part de pescadors i de
la mateixa Capitania Marítima d'Eivissa, l'actual estat
d'enfonsament de la plataforma Mariana, situada al nord de l'illot de
l'Espardell, representa un perill evident per a la navegació. Atès que
l'esmentada plataforma es troba ubicada en aigües de la seva
competència, té intenció el Govern balear de col•laborar amb les
autoritats marítimes per donar una solució definitiva a aquest
problema?

Palma, a 22 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

Segons anunci fet per la Conselleria d'Agricultura del
Govern balear, una part dels 257 milions que la Conselleria
d'Agricultura pensa invertit a Eivissa i Formentera durant l'any 96
està destinada a la lluita contra l'erosió. Ens pot concretar la
Conselleria d'Agricultura quines actuacions concretes tenen
previstes al respecte?

Palma, a 22 de novembre 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.

En quina fase d'elaboració es troben les directrius
d'ordenació territorial d'Eivissa i Formentera?

Per quan preveu el Govern que sortiran a exposició
pública?

Palma, a 22 de novembre 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 mesures ha pres fins ara la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social per evitar que es produeixin situacions tan
lamentables com és la venda il•legal d'oli sense etiquetar?

Quines mesures preventives pensa adoptar en un futur la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social per evitar aquestes
situacions?

Palma, a 22 de novembre 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.

Quin és el nivell d'incidència a cadascuna de les Illes de
la plaga de minadors que afecta els cítrics?

Quines mesures s'han pres des de la Conselleria
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per combatre aquesta plaga?

Palma, a 22 de novembre 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.

Quin és el nivell d'incidència a cada illa de la malaltia que
afecta el bestiar vacum, coneguda com "de la llengua blava"?

Quines mesures s'han pres des de la Conselleria
d'Agricultyura, Ramaderia i Pesca per combatre aquesta malaltia?

Palma, a 22 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quins ajuts s'han concedit els anys 93, 94 i 95 a cadascun
dels consells reguladors de les denominacions d'origen existents a
les Illes Balears?

Palma, a 22 de novembre 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.

Quina ha estat la utilitat que s'ha donat a l'estudi
encarregat per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre
la grafiori dels ohms?

Quina difusió se li ha donat?

Palma, a 22 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

Quins productes agroalimentaris de les Illes Balears
compten amb el reconeixement que els permet utilitzar les
etiquetes de qualitat controlada?

Quins controls du a terme la Conselleria d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca sobre el seu nivell de qualitat?

Palma, a 22 de novembre 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.

Quins ajuts s'han concedit des de la Conselleria
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els anys 93, 94 i 95 per al foment
de les races autòctones?

Palma, a 22 de novembre 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.

Quines subvencions s'han donat per a la restauració
d'immobles o béns de propietat de l'Església o ordres religioses a
les Illes Balears durant els anys 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 i
1995 per part del Govern d'aquesta comunitat autònoma amb
indicació de l'immoble o béns i la quantia d'aquesta?

Palma, a 23 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els representants de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social que formen part de la Comissió Mixta Conselleria
de Sanitat-Insalud per a la reforma de la salut mental a les Illes
Balears i quins han estat els criteris pels quals la Conselleria de
Sanitat va triar-los?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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.

Vista la clàusula addicional del contracte programa per a
l'any 1995, entre l'Insalud i la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social respecte de l'annex IV "Sectorialització de la salut mental i
assistència psiquiàtrica d'aguts a la població corresponent a dues
USM", quins criteris sectorials, epidemiològics i de demanda
assistencial fan que aquesta conselleria assumeixi aquestes dues
zones incloses a l'annex IV de l'esmentat contracte-programa?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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.

La disposició addicional 5ª de la Llei de normalització
lingüística diu: "En tots els centres docents, on sigui necessari,
s'establiran amb caràcter opcional classes dedicades a l'ensenyament
de la llengua catalana, a fi de facilitar l'adaptació a l'ensenyament
dels alumnes procedents de fora de la comunitat lingüística catalana.

Aquestes classes d'acolliment s'impartiran fora de l'horari
escolar de la resta d'alumnes i no poden substituir l'obligació de
cursar l'assignatura en el nivell que els correspongui".

1.- Té coneixement la Conselleria de Cultura de quins són
els centres on hi ha necessitat d'establir amb caràcter opcional
classes dedicades a l'ensenyament de la llengua catalana a fi de
facilitar l'adaptació a l'ensenyament dels alumnes procedents de fora
de la comunitat lingüística catalana?

2.- Ha signat la Conselleria de Cultura algun acord o
conveni amb el MEC per fer efectiu el que preveu la disposició
addicional 5ª de la LLNL?

3.- En cas negatiu, pensa fer-ho? Quan?

4.- En cas negatiu, per què?

Palma, a 24 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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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.

La disposició addicional 7ª de la Llei 3/1986, de
normalització lingüística estableix que "Els professors que
estiguin prestant els seus serveis a centres docents ubicats en el
territori de la Comunitat Autònoma en el moment de la publicació
d'aquesta llei disposaran d'un període de tres anys, comptats a
partir de la promulgació d'aquesta, per a obtenir l'avaluació
satisfactòria en els dos primers cursos de reciclatge.

La disposició addicional 8ª diu: "Els límits temporals
expressats a les disposicions 6ª i 7ª podran ampliar-se per causes
excepcionals en un termini màxim de dos anys que tendrà caràcter
"improrrogable".

1.- Quins controls ha exercit la Conselleria de Cultura
per verificar si s'ha acomplit el que manen les disposicions 7ª i 8ª
de la LLNL?

2.- Quants de professors han obtingut des de l'any 1986
ençà, l'avaluació satisfactòria dels dos primers cursos de
reciclatge?

3.- Quants de professors que estaven  obligats a obtenir
l'avaluació satisfactòria dels dos primers cursos de reciclatge no
l'han obtinguda?

Palma, a 24 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix a la
clàusula 5ª que la Comunitat Autònoma podrà establir programes
específics de cooperació amb el MEC.

- Té prevista la conselleria establir algun programa
específic en col•laboració amb el MEC?

- En cas afirmatiu, quin?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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 són els temes tractats a la reunió mantinguda pels
consellers de Cultura, Educació i Esports i el secretari d'Estat
d'Educació?

A quin acords es va arribar?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Té previst la Conselleria de Cultura, en el marc del
conveni de col•laboració amb el MEC, que el reciclatge de llengua
catalana per al professorat sigui gestionat o s'imparteixi en els
centres de professors i de recursos del MEC?

Ha arribat la conselleria a algun acord amb el MEC en
aquest sentit?

Considera la Conselleria de Cultura que seria positiu que
el reciclatge fos gestionat pels centres de professors i de recursos?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

La disposició addicional 6ª de la Llei 3/1986, de
normalització lingüística estableix que "Els professors d'altres
comunitats autònomes de l'Estat espanyol que no posseeixin un
nivell suficient de comprensió oral i escrita de la llengua catalana
estaran obligats a superar les proves dels dos primers nivells de
reciclatge dins un període de tres anys, comptats a partir de la seva
presa de possessió.

La disposició addicional 8ª diu: "Els límits temporals
expressats a les disposicions 6ª i 7ª podran ampliar-se per causes
excepcionals en un termini màxim de dos anys que tendrà caràcter
improrrogable."

1.- Quins controls ha exercit la Conselleria de Cultura per
verificar si s'ha acomplit el que manen les disposicions addicionals
6ª i 7ª de la LLNL?

2.- Quants de professors d'altres comunitats autònomes de
l'estat espanyol hi ha a la Comunitat Autònoma que no posseeixen
un nivell suficient de comprensió oral i escrit de la llengua catalana?

3.- Quants de professors han realitzat, des de l'any 1986
ençà, les proves a què fa referència la disposició addicional 6ª de la
LLNL?

4.- Quants de professors que estaven obligats a superar les
proves dels dos primers nivells de reciclatge no les han superat? 

Palma, a 24 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En diverses declaracions de membres de la Conselleria
de Cultura s'afirma que el Govern proposarà mesures per facilitar
el reciclatge de català dels mestres que tenguin algunes dificultats
per accedir-hi per llunyania dels centres, horaris inadequats o que
treballin en l'educació d'adults.

També s'ha afirmat que els centres concertats que
vulguin ampliar l'oferta d'assignatures en llengua catalana i
necessitin reciclar mestres rebran incentius econòmics.

1.- Quines són aquestes mesures que la conselleria pensa
endegar?

2.- Quin és el calendari previst?

3.- Quines institucions col•laboraran en la posada en
pràctica d'aquestes mesures?

4.- Quin és el pressupost previst per posar en pràctica
aquestes mesures?

5.- Quins incentius econòmics preveu donar la
conselleria als centres concertats que vulguin ampliar l'oferta
d'assignatures en llengua catalana i necessitin reciclar mestres?

6.- Té previst la conselleria incentivar econòmicament
els centres públics que vulguin ampliar l'oferta d'assignatures en
llengua catalana i necessitin reciclar mestres?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

Quines despeses s'han efectuat en la Conselleria
d'Empreses Públiques en matèria de publicitat durant l'any 1994
i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Determinats mitjans de comunicació s'han fet ressò de
l'existència d'unes circulars que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació hauria remès als responsables de consum de la
Comunitat Autònoma, d'instar-los a extremar les mesures de
vigilància sobre la qualitat dels productes alimentaris transformats.

En aquestes circulars es fa referència expressa al
contingut, presentació i etiquetat de la llet, els vins de taula i l'oli
d'oliva.

Ha rebut el Govern aquestes circulars provinents del
MAPA?

Quines mesures de control i inspecció ha dut a terme el
Govern respecte del control de qualitat, contingut, presentació i
etiquetat de la llet envasada que es comercialitza a les Illes Balears
i especialment la corresponent a aquelles marques que oferten preus
anormalment baixos?

Quines mesures de control i inspecció ha dut a terme el
Govern respecte del control de qualitat, contingut, presentació i
etiquetat del vi de taula que es comercialitza a les Illes Balears i
especialment la corresponent a aquelles marques que oferten preus
anormalment baixos?

Palma, a 22 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3039/95, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació en
castellà del tom cinquè referent al projecte de pressuposts de les
empreses públiques. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3040/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triau i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
per incompliment del termini d'execució de les obres del túnel de
Sóller. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de
29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3041/95, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triau i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pròrroga del termini d'execució de les obres que empara les del
túnel de Sóller. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3047/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment del Reial Decret 1494/1995, de 8 de
setembre, sobre contaminació atmosfèrica per ozó. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 29 de novembre del
1995).

RGE núm. 3051/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Junta Rectora del parc de l'Albufera des Grau (Maó).
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 29 de
novembre del 1995).

RGE núm. 3089/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a negociacions amb els sindicats sobre qüestions de funció
pública durant l'any 1995. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3090/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a acords amb els sindicats i la funció pública a l'any 1995.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 29 de
novembre del 1995).

RGE núm. 3106/95, de l'Hble. Sra Diputada Miriam
Muñoz i Laso de la Vega, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Comercialització il•legal d'oli adulterat a Mallorca.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 29 de
novembre del 1995).

RGE núm. 3122/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius pels
quals no es comuniquen les resolucions de les denúncies.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 29 de
novembre del 1995).

RGE núm. 3133/95, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei de normalització lingüística en la
correspondència de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
i els centres que en depenen. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

RGE núm. 3156/95, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Comissió Mixta Conselleria de Sanitat-
Insalud. (Mesa de 29 de novembre del 1995).

Palma, a 29 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 oral davant Ple.

Quines raons han fet que la Conselleria d'Economia i
Hisenda inclogués en el tom cinquè del projecte de pressuposts
generals de la CAIB per al 1996 la informació relativa al projecte
de pressuposts de les empreses públiques Ibatur, Associació General
Agrària Mallorquina, SA, Ibabsa, Seamasa, Sefobasa, Semilla,
Ibavi, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Foment Industrial, SA,
Institut Balear de Disseny, Institut Balear de Serveis a la Joventut,
Institut Balear de l'Aigua, Institut Balear de Sanejament i Gestió
Sanitària de Mallorca en castellà, incomplint la Llei de
normalització lingüística i el Decret 100/1990?

Palma, a 20 de novembre del 1995.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

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 20 de novembre del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

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

Palma, a 20 de novembre del 1995.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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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, el diputat
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
Autònoma per donar compliment al Reial Decret 1494/1995, de
8 de setembre, sobre contaminació atmosfèrica per ozó?

Es Castell, a 17 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

En quina data preveu el Govern balear la constitució de
la Junta Rectora del parc de l'Albufera des Grau, essencial per a
la gestió del nucli de la reserva de la biosfera?

Es Castell, a 20 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

En la compareixença del passat 8 de novembre, l'Hble.
Sr. Conseller de la Funció Pública, en resposta a una pregunta
d'aquest diputat referida a les relacions amb els sindicats per
resoldre aquelles qüestions pròpies de la conselleria, manifesta:
"con los sindicatos hay un constante trabajo que, efectivamente (...)
distintas posiciones pero existe diálogo, ustedes tienen acceso a los
sindicatos también y les confirmarán que en Función Pública hay
diálogo, y lo que no se dice ante los medios de comunicación, en
privado se reconoce este diálogo. Yo les recomiendo que les
pregunten sinceramente a sus amigos sindicalistas y verán como les
dicen que hay diálogo ...".

En les reunions formals realitzades al llarg de 1995 amb
els representants dels sindicats per tractar qüestions pròpies de la
Funció Pública, quantes i quines qüestions plantejades pels
sindicats han estat tractades?

Palma, a 21 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 oral davant Ple.

En les reunions de negociació amb els sindicats que s'han
realitzat al llarg del 1995, quins acords s'han adoptat pel que fa a
qüestions com són el Catàleg general de llocs de treball, l'oferta
pública d'ocupació o la modificació de la Llei de la funció pública,
quant al requisit del coneixement de la llengua catalana en l'accés
a la funció pública?

Palma, a 21 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Des de quan té coneixement la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social que es realitzava un frau al consumidor amb la
comercialització il•legal d'oli adulterat a Mallorca i quines mesures
s'han pres a aquest respecte?

Palma, a 22 de novembre del 1995.
La diputada:
Miriam Muñoz i Laso de la Vega.

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 oral davant Ple.

Per què la Conselleria de Turisme no comunica les
resolucions de les denúncies als ciutadans que les formulen?

Palma, a 22 de novembre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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 oral davant Ple.

En la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, del propassat dia 22 de novembre, aquest afirmà
que en la pròpia conselleria es complia un cent per cent amb la Llei
de normalització lingüística. De quina manera es té ànsia d'aquest
compliment en la correspondència que s'emet des de la Conselleria
o des de qualsevol dels centres que en depenen?

Es Castell, a 23 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A la resolució del 08/05/91 de la Direcció General d'Alta
Inspecció i Relacions amb les Administracions Territorials, pel
qual es dóna publicitat del conveni subscrit entre el Ministeri de
Sanitat i Consum i el conseller de Sanitat i Seguretat Social del
Govern en matèries de salut mental sobre la constitució de la
Comissió mixta Conselleria de Sanitat-Insalud, quines són les
raons que motivaren el retard en l'aplicació dels acords continguts
a l'esmentada resolució?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3048/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a denúncia de la conculcació
dels drets humans en les polítiques de control de la natalitat. (Mesa
de 29 de novembre del 1995).

Palma, a 29 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, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

La situació d'opressió als ciutadans i ciutadanes que
suposa l'actual política de control de la natalitat, duita a terme pels
governs de països com són Nigèria, sudan, Yibuti, Eritrea, Etiòpia,
Malí, Pakistan, Tailàndia, Egipte i altres, amb mesures que
vulneren els més elementals drets de les persones, trepitjant el dret
a decidir el nombre de fills que han de tenir i que provoca la
generalitzada mutilació genital femenina, l'abandó dels fillets i
filletes, etc., amb greus conseqüències mèdiques, tant psíquiques
com físiques, no pot continuar.

Igualment, la política de control de la natalitat en els
països en vies de desenvolupament i en els països
subdesenvolupats, projectada des dels organismes internacionals,
i que no conjumina polítiques d'igualdat en aquells països, no pot
continuar.

És necessari que aquells països que, considerant-se
defensors dels drets humans, tenen l'obligació d'actuar perquè
aquesta situació s'acabi, ho facin.

Per això, i d'acord amb el que reconeix l'article 10 de la
Constitució Espanyola i l'article J-1-punt 2 del títol V del Tractat
de la Unió Europea, 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 perquè, per si, i també com a estat que ostenta la
presidència de la Unió Europea realitzi, de manera decidida, les
actuacions diplomàtiques adients enfront els governs d'aquells
països que vulneren els més elementals drets de la persona en la
pràctica de la seva política de control de la natalitat. I així mateix,
adopti en els organismes internacionals corresponents una posició
de defensa de la íntima relació que s'ha de donar entre les
polítiques de control de la natalitat i les polítiques per a la
igualtat."

Palma, a 21 de novembre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3055/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a any Joan Ramis i Josep Maria
Quadrado, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 29
de novembre del 1995).

Palma, a 29 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, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

L'any 1996 coincideixen les celebracions de dues
efemèrides prou importants per a la cultura menorquina i balear: el
250è aniversari del naixement de Joan Ramis i Ramis i el centenari
de la mort de Josep M. Quadrado, figures cabdals de la
historiografia i la literatura menorquines, de la nostra cultura. Sense
menystenir la importància de la comunitat a l'hora de donar caràcter
i naturalesa a la pròpia cultura, sens dubte que cada època històrica
també destaca singularitats que l'exemplifiquen i honoren. El
maonès Joan Ramis i Ramis i el ciutadellenc Josep M. Quadrado
són figures de la seva època que han superat els límits de
coneixement de l'illa per esdevenir referència obligada de la
literatura i l'estudi de la història en el conjunts dels Països Catalans.

La commemoració d'aniversaris com els que tindran lloc
l'any vinent poden esdevenir magnífiques oportunitats per renovar
i aprofundir el coneixement present de la vida i obra d'aquests
personatges, per impulsar la més àmplia divulgació dels
coneixements entre les noves generacions.

En aquest sentit, una entitat sensible a la nostra cultura
com és l'Institut Menorquí d'Estudis promourà una sèrie d'activitats
encaminades a assolir aquests objectius. Per la seva part, el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hauria de participar
en aquests esdeveniments i celebracions i impulsar, des de la pròpia
institució, el més ampli i general ressò d'aquests.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la següent proposició no de llei.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a declarar el 1996 com "Any Ramis i
Quadrado".

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, d'acord amb el Consell Insular de Menorca,
a promoure un conjunt d'activitats orientades a donar coneixement
de la vida i obres de Joan Ramis i Ramis i Josep M. Quadrado al
conjunt de les Illes Balears i en tota l'àrea cultural catalana.

Palma, a 20 de novembre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
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3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A les Preguntes RGE núms. 1919/95 i 1920/95,
presentades per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, relativa al
finançament de les competències transferides als consells insulars
i a la regulació del Fons de Compensació Interinsular. (BOPIB
núm. 10 de 16 d'agost del 1995).

Quan es va aprovar la Llei 5/1989, el legislador no podia
preveure una sèrie d'esdeveniments que si bé no han fet
impossible el procés d'assumpció de competències per part dels
consells, ha suposat una instrumentació temporal diferent a la que
es pensava. En particular, la complexitat que en si mateixa porta
el procés d'assumpció de competències ha fet que una acurada
massa crítica de competències per assolir un sistema definitiu
estigui actualment molt proper i això és encara més cert després
del programa d'investidura recentment exposat pel Molt
Honorable President del Govern.

És per tant aquest fet, com el fet que s'iniciï una nova
legislatura, així com el fet que la Llei de consells actual estableix
o avança un finançament en el qual han de tenir un paper
important les variables del sistema de finançament autonòmic i no
podem oblidar que el dia primer de gener de 1997 hi haurà un nou
sistema de finançament, el que fa que el sistema definitiu de
finançament als consells insulars i el Fons de Compensació
Interinsular, s'han d'abordar de forma prioritària una volta estiguin
resoltes aquestes qüestions. Per tant ha de quedar clar que és
prioritari per al Govern de la Comunitat Autònoma assolir de
forma clara i decidida les transferències als consells insulars sense
cap tipus d'entrebanc.

Crida l'atenció que al diputat que subscriu la pregunta,
no sembla preocupar-li el caràcter de fons incondicionats que el
sistema establirà i en aquest moment és perjudicial per al procés
de transferències obrir un sistema definitiu per un muntant reduït,
que no inclourà el gruix de les competències ni els nous
esdeveniments que els puguin afectar.

Per tant, és important i urgent per al Govern
desenvolupar el procés de transferències i això és compatible amb
l'inici de l'anàlisi amb els consells insulars d'aquestes matèries
esmentades per vostè. També serà intenció del Govern analitzar
la conveniència d'adaptar per via legislativa les noves situacions
plantejades.

Convidam els senyors i les senyores diputats que entre
tots ajudem a dur endavant el procés de transferències de la forma
més adient per al bé de la nostra comunitat i de tots els consells
insulars, sense que per una falta d'anàlisi es pugui retardar el
procés principal que és l'objectiu fonamental.
 

Palma, 29 de setembre del 1995.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Jaume Matas i Palou.

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 1925/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, relativa a solució a la problemàtica
plantejada pel tr`+ansit rodat als accessos de la Platja d'en Bossa i
de l'Institut de Sant Jordi a la carretera de l'aeroport. (BOPIB núm.
10 de 16 d'agost del 1995).

Pel que fa a l'accés a la Platja d'en Bossa, el projecte
(clau:4-CA-9507.0-ML) es troba en fase de contractació. Les obres
preveuen uns carrils d'espera i d'incorporació que incrementaran
sensiblement la seguretat vial en el tram considerat.

En relació amb l'accés a l'Institut de Sant Jordi, en data
18.05.1995, l'Ajuntament de Sant Josep va trametre una sol•licitud
d'autorització per anul•lar l'accés existent i la construcció d'un de
nou, a la qual cosa aquest departament va accedir en data
11.05.1995.

Ambdós accessos estan diferenciats i cadascun d'aquests
es realitza en punts distints.
 

Palma, 26 d'octubre del 1995.
El conseller d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i

Medi Ambient:
Bartomeu Reus i Beltran.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòries de sessions extraordinàries per

a la tramitació dels projectes de llei de pressuposts generals de la
CAIB per al 1996 (RGE núm. 2669/95), de mesures tributàries,
administratives i de patrimoni (RGE núm. 2668/95), i de
modificació de l'article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública de la CAIB (RGE núm. 2785/95), i habilitació dels
dies necessaris. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de novembre del 1995, atès l'escrit RGE núm. 3154/95,
presentat per la vice-presidenta del Govern de la Comunitat
Autònoma, acorda, conformement amb l'establert per l'article 61.2
del Reglament de la Cambra, convocar sessions plenàries
extraordinàries per al debat i aprovació, si pertoca, dels dictàmens
corresponents sobre els projectes de llei que es relacionen tot
seguit, les dates de les quals es fixaran oportunament; i,
conseqüentment, habilitar els dies necessaris, inclosos dilluns i
dissabtes, per tal que es pugui procedir a les tramitacions de
referència:

- Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996 (RGE núm.
2669/95).

 Projecte de llei de mesures tributàries, administratives i
de patrimoni (RGE núm. 2668/95).

- Projecte de llei de modificació de l'article 45 de la Llei
2/1986, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 2785/95).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a fixació del proper període de sessions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de novembre del 1995, conformement amb l'establert per
l'article 30.1.6 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus en reunió de dia 28 de novembre del mateix any, acordà de
fixar per al proper període ordinari de sessions el calendari següent:

De dia 1 a dia 31 de març del 1996, ambdós inclosos; i de
dia 15 a 14 de maig del 1996, ambdós inclosos.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de novembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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