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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de desembre del 1995, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei
RGE núm. 3056/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a creació del Consell econòmic, ecològic
i social.

Palma, a 12 de desembre 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 allò que preveuen els articles 125 i 126 del
Reglament del Parlament, presenta la següent proposició de llei de
creació del Consell econòmic, ecològic i social de les Illes
Balears.

Exposició de motius

La nostra societat està vivint moments d'una convulsió
tecnològica, econòmica i social. La complexitat, tant tècnica com
d'interessos, que l'activitat econòmica i social té avui, fa necessari
disposar d'un instrument adequat per tal que tota acció de govern
respongui a les necessitats del moment i del conjunt de ciutadans
i ciutadanes d'un país.

La necessitat d'ordenar l'economia, de garantir que els
diferents sectors socials puguin ser escoltats i alhora puguin
impulsar iniciatives, fa imprescindible dotar-nos d'un instrument
adequat a aquests objectius. Tant la Constitució Espanyola en el
Títol Preliminar com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears a
l'article 9 fan referència a l'obligació dels poders públics a facilitar
la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política,
econòmica, cultural i social.

Així com la nostra entrada a la Unió Europea ens obliga
a adaptar tota la nostra legislació a la de la pròpia Unió, també ens
ha de servir per tal que aquelles institucions que tenen uns valors
i uns funcions provades i reconegudes, siguin també instaurades
a ca nostra.

Aquests tipus de consells en són una d'aquestes
institucions. La necessitat d'un marc adequat per tal que les
centrals sindicals més representatives, organitzacions
empresarials, la pagesia, les organitzacions ecologistes i de
defensa de la naturalesa, les organitzacions de consumidors, la
Universitat, les organitzacions no governamentals, etc., puguin
tractar sobre els temes econòmics i socials, ha fet que aquesta
institució existeixi a la gran majoria de països industrials, tant
dintre com fora de la UE.

És així de tot punt convenient que les Illes Balears
disposin també d'una institució semblant, que canalitzi la
participació dels diferents interessos econòmics i socials.

Malgrat que a la Constitució Espanyola i a la majoria de
consells aprovats fins ara a les distintes comunitats autònomes, la
denominació habitual és Consell Econòmic i Social, aquesta
proposició de llei incorpora el terme Ecològic no només des d'un
punt de vista formal sinó a partir de la constatació evident de la
relació inseparable que existeix entre el desenvolupament
econòmic i social i l'impacte que aquest representa en termes
ecològics i mediambientals.

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

Article 1

Es crea el Consell Econòmic, Ecològic i Social de les Illes
Balears, com l'organisme consultiu del Govern balear, a fi de fer
efectives la participació dels diferents sectors socials en la
planificació econòmica, ecològica i social.

Article 2

El Consell Econòmic, Ecològic i Social exerceix les seves
funcions amb autonomia orgànica i funcional i gaudeix
d'independència respecte als òrgans legislatius i executius.

Article 3

Corresponen al Consell Econòmic, Ecològic i Social les
següents funcions:

a) Informar,amb caràcter preceptiu no vinculant, els
projectes de llei, les proposicions de llei i els decrets relacionats
amb la política econòmica, ecològica i social. Els projectes i les
proposicions de llei seran tramesos al Parlament juntament amb
l'informe del Consell Econòmic, Ecològic i Social.

b) Elaborar informes, dictàmens, propostes i resolucions,
tant per pròpia iniciativa, com a petició del Govern o del Parlament
en els temes de política econòmica, ecològica i social.

c) Participar en la planificació de l'activitat econòmica que
elabori el Govern balear.

Article 4

El Consell Econòmic, Ecològic i Social de les Illes
Balears estarà integrat per trenta-set membres:

a) Cinc representants d'organitzacions sindicals
representatives.

b) Cinc representants d'organitzacions empresarials
representatives, incloent adequadament de les petites i mitjanes
empreses.

c) Cinc representants d'organitzacions ecologistes.
d) Un representant d'organitzacions sindicals de pagesos.
e) Un representant d'organitzacions de pescadors.
f) Un representant de les societats cooperatives o laborals.
g) Un representant d'organitzacions de consumidors i

usuaris.
h) Un representant d'associacions de veïns.
i) Un representant d'associacions d'emigrants.
j) Un representant d'organitzacions no governamentals.
k) Un representant de les caixes d'estalvis.
l) Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
m) Un representant de les cambres de Comerç, Indústria

i Navegació.
n) Tres representants de les corporacions municipals.
o) Tres representants dels consells insulars de Mallorca,

Menorca i Eivissa i Formentera (un per cada consell).
p) Sis representants del Govern de la CAIB.
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Article 5

Els membres  del Consell seran nomenats pel president
del Govern de la CAIB, a proposta feta per:

1.- Els corresponents als apartats a), b), c), d), e), f), g),
h), i) i j) per les organitzacions corresponents, proporcionalment
a la seva representativitat.

2.- El de l'apartat n), per les organitzacions
corresponents, proporcionalment a la seva representativitat,
atenent el nombre de regidors, procurant la presència de les
diferents illes i municipis de diferents característiques de nivell de
renda i d'estructura sòcio-econòmica.

3.- Els de l'apartat o) i p), per cadascun dels consells
insulars i pel Govern de la CAIB.

La designació serà per un període màxim de quatre anys,
sens perjudici de poder ser reelegits.

Article 6

El Consell funcionarà en ple i en comissions, i podrà
demanar la compareixença de representants de les administracions
públiques i persones competents, segons la matèria que es tracti.

Article 7

Seran funcions del ple:

- Elaborar i aprovar el reglament intern de funcionament.
- Nomenar el president i els secretaris primer i segon.
- Adoptar els acords corresponents de conformitat amb

els objectius que assenyala aquesta llei.
- Aprovar la memòria anual, que serà tramesa al

Parlament de les Illes Balears.
-  Constituir les comissions de treball que consideri
oportunes.

- Les altres que se li atribueixin en l'esmentat reglament
intern.

Article 8

El Consell elaborarà el reglament, determinant la manera
de prendre els acords per al funcionament de les seves funcions.

El personal al servei del Consell serà seleccionat per
aquest, i el seu règim serà el que s'estableixi per a la funció
pública del Govern de la CAIB.

Anualment, el Consell formularà el seu projecte de
pressupost, que s'inclourà com a secció pròpia en el del Govern
balear, per a la seva discussió, esmena i aprovació, si s'escau, pel
Parlament de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

El consell executiu haurà d'habilitar per a l'exercici del
1996 els crèdits oportuns en el pressupost per al compliment del
Consell Econòmic, Ecològic i Social de les Illes Balears
establertes per aquesta llei.

Disposició transitòria segona

En el termini de dos mesos, des de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, es procedirà a la constitució d'aquest organisme.

Disposició final primera

El Govern de la CAIB posarà a l'abast del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears els mitjans materials
adequats a la dignitat de llur funció i dictarà les disposicions
necessàries per garantir el seu adequat funcionament.

Disposició final segona

El reglament de règim intern elaborat pel Consell
Econòmic, Ecològic i Social de les Illes Balears serà aprovat per
decret del Govern de la CAIB, i entrarà en vigor l'endemà de la
seva publicació en el Diari Oficial de la CAIB.

Palma, 20 de novembre del 1995.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 3809/95, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 2574/95, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
d'habitatge i sòl del Govern de la CAIB (Mesa de 12 de desembre del
1995).

Palma, a 12 de desembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
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. 2574/95,
relativa a política d'habitatge i sòl del Govern de la CAIB, la moció
següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a fixar-se com a objectius per a l'any 1996, d'acord amb la pròrroga
del Pla d'habitatge estatal, la iniciació de 375 habitatges de
protecció oficial en règim especial: un 60% en lloguer i un 40% en
compravenda.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a modificar, si fa el cas, la normativa d'adjudicació d'habitatges, a
fi que, com a mínim, les famílies que estiguin per sota d'1,5 vegades
el salari mínim interprofessional hagin d'accedir a habitatges de
lloguer, sense perjudici d'adoptar altres mesures adients per al
foment de lloguer a altres capes de la població.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar un pla o programa d'actuació en
col•laboració amb els ajuntaments per aconseguir sòl per construir
habitatges de protecció oficial en règim especial.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a dur a terme un pla o programa d'actuació
per a la creació d'oficines d'informació i gestió, amb la finalitat de
facilitar la tramitació de sol•licituds d'ajudes tant de la legislació
estatal com autonòmica, en matèria de rehabilitació d'habitatges.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar un pla o programa de lloguer
específic per a joves

Palma, a 1 de desembre del 1995.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 3214/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a de quins ajuts
es poden beneficiar els establiments turístics. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3215/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
destinats a turisme rural que han estat legalitzats. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3216/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
destinats a agroturisme que han estat legalitzats. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3245/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
com pensa la Societat balear de capital risc retornar el crèdit de
360 milions de pessetes amb el qual va atorgar un préstec a Bon
Sossec S.A. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3246/95, de l'Hble. Sr. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partides i
quanties de la reserva pressupostària corresponent per al 1995 als
pressuposts de la CAIB per al programa FONER II. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3249/95, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a contractació secretària de l'Institut per a les
relacions amb les regions europees. (Mesa de 12 de desembre del
1995).

RGE núm. 3787/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
depuradores construïdes amb el suport del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3788/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació de
les carreteres que s'han millorat o ampliat. (Mesa de 12 de desembre
del 1995).

RGE núm. 3789/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversions
en noves carreteres. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3790/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a personal
i activitats del Consorci 5B. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3791/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
distribució de 72 milions de pessetes als ajuntaments de la Serra de
Tramuntana. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3792/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a convenis
signats o a signar per l'empresa pública Ibagua amb els municipis de
la Comunitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3794/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a anuncis
publicats en castellà per part de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3810/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
dels llibres que ha editat la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3811/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a relació
dels camins rurals de les Illes Balears. (Mesa de 12 de desembre del
1995).

RGE núm. 3813/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a places
catalogades com a "bilingües" en el concurs de trasllats d'Educació
Secundària de 1995. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3814/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
habilitacions transitòries concedides per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports al professorat d'Educació Infantil, Primària i
Secundària. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3815/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
presentació per part dels centres públics d'ensenyament primari i
secundari dels projectes lingüístics de centre. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3816/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inclusió
en el currículum escolar de continguts o orientacions pedagògiques
relacionats amb les peculiaritats pròpies de la Comunitat. (Mesa de
12 de desembre del 1995).
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RGE núm. 3817/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a curs
sobre bases per a l'elaboració del Projecte Lingüístic de Centre
organitzat i finançat per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3818/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Mapa
Escolar de les Illes Balears. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3819/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
article 22.2 de la Llei 3/1986 de normalització lingüística. (Mesa de
12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3820/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
article 23.4 de la Llei 3/1986 de normalització lingüística. (Mesa de
12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3821/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Decret 74/1986, article 2.3, de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua  i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3822/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Decret 74/1986, article 2.4, de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua  i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3823/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Decret 74/1986, article 7.2, de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua  i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3824/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oferta
"all inclusive". (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3825/95, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro
i Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
disposició addicional tercera de la Llei de normalització lingüística.
(Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3833/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
quantia dels ajuts concedits a empreses industrials en el  arc del Pla
de reindustrialització. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3863/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inversions per a excavacions arqueològiques a les Pitiüses. (Mesa
de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3864/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Centre
Europeu d'Empreses innovadores. (Mesa de 12 de desembre del
1995).

RGE núm. 3865/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a anunci en
castellà del Centre Europeu d'Empreses Innovadores. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3866/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'un centre per a minusvàlids psíquics profunds a l'illa
d'Eivissa. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3867/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a centre
sanitari de sa Penya a Eivissa (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3868/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció del cinturó de ronda a la zona de ses Païsses, Eivissa.
(Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3869/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Governació. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3870/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Comerç i Indústria. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3871/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. (Mesa de
12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3872/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3873/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Funció Pública. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3874/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria d'Economia i Hisenda. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3875/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. (Mesa
de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3876/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Turisme. (Mesa de 12 de desembre
del 1995).

RGE núm. 3877/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Ibavi en matèria de publicitat. (Mesa de 12
de desembre del 1995).
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RGE núm. 3878/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades per l'empresa Semilla en matèria de publicitat.
(Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3879/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades per l'empresa Sefobasa en matèria de
publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3880/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades per l'empresa Ibasan en matèria de publicitat.
(Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3881/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades per l'empresa Gesma en matèria de publicitat.
(Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3882/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades per l'empresa Ficobalsa en matèria de
publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3883/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la Conselleria de Turisme en matèria de
publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3884/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports en matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del
1995).

RGE núm. 3885/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la Conselleria d'Economia i Hisenda en
matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3886/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la Conselleria de la Funció Pública en
matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3887/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori en matèria de publicitat. (Mesa de 12 de
desembre del 1995).

RGE núm. 3888/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
en matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3889/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses efectuades en la Conselleria de Comerç i Indústria en
matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3890/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades en la Conselleria de Governació en matèria de publicitat.
(Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3892/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Institut Balear de l'Aigua en matèria de
publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3893/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Institut Balear de Serveis a la Joventut en
matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3894/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Institut Balear de Disseny en matèria de
publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3895/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Foment Industrial, S.A. en matèria de
publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3896/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca en matèria
de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3897/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina, S.A. en
matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3898/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Institut de Biologia Animal, S.A. en matèria
de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3899/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Associació General Agrària Mallorquina,
S.A. en matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3900/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Centre Balears Europa en matèria de
publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3901/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
efectuades per l'empresa Institut Balear de Promoció del Turisme en
matèria de publicitat. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

RGE núm. 3903/95, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
al Pla d'embelliment de zones turístiques. (Mesa de 12 de desembre
del 1995).
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Palma, a 12 de desembre 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.

De quins ajuts tècnics o econòmics es poden beneficiar
els establiments turístics subjectes a la Llei 3/1990, per la qual es
regula el Pla de modernització i d'allotjaments turístics existents
a les Illes Balears?

Palma, a 23 de novembre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Relació d'establiments destinats a turisme rural que han
estat legalitzats per la Conselleria de Turisme, indicant-ne nom de
l'establiment, propietari, municipi, illa en la qual es troben?

Palma, a 15 de novembre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Relació d'establiments destinats a agroturisme que han
estat legalitzats per la Conselleria de Turisme, indicant-ne nom de
l'establiment, propietari, municipi, illa en la qual es troben?

Palma, a 15 de novembre del 1995.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Com pensa la Societat Balear de Capital Risc retornar el
crèdit de 360 milions de pessetes que va formalitzar amb La Caixa
(Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona), 200 milions de
pessetes, i amb la Banca March, 160 milions de pessetes, amb la
finalitat d'atorgar un préstec a Bon Sossec, S.A. poc abans de
començar la campanya electoral de 1995?

Palma, a 28 de novembre del 1995.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines partides de l'estat de despeses del pressupost de
1995 i per quines quanties s'han fet les reserves de crèdits
corresponents al programa Foner per valor de 1.065.450 pessetes?

Palma, a 28 de novembre del 1995.
La diputada:
Carme Garcia Querol.

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.

Atesa la notícia de la contractació de la portaveu del Grup
Popular al Parlament, Hble. Sra. Maria Salom, per part del Govern
com a secretària de l'Institut per a les Relacions amb les Regions
Europees amb un sou de 4,1 milions de pessetes brutes anuals,
formulam les següents preguntes:

1.- Quines són les raons que il•lustres la designació de la
Sra. Maria Salom com a secretària de l'Institut per a les Relacions
amb les Regions Europees?

2.- Quina és la duració del contracte?

3.- Quina dedicació tindrà la Sra. Maria Salom a l'Institut
per a les Relacions amb les Regions Europees?

4.- Quines funcions desenvoluparà a l'esmentat institut?

Palma, a 29 de novembre del 1995.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 depuradores s'han construït amb el suport del
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears des del
1987?

Quin ha estat el cost de cadascuna d'elles?

Palma, a 30 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1987?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1988?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1989?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1990?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1991?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1992?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1993?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1994?

Quina és la relació de les carreteres de les Illes Balears
que s'han millorat o ampliat l'any 1995?

Quin ha estat el cost de cadascuna de les inversions
duites a terme?

Palma, a 30 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.

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1987?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1988?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1989?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1990?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1991?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1992?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1993?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1994?

Quines inversions en noves carreteres es varen realitzar
durant l'any 1995?

Quin va ser el cost de cadascuna de les obres duites a
terme?

Palma, a 30 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.

L'objecte del Consorci per a la dinamització econòmica en
el medi rural zona 5B, és gestionar i promoure el desenvolupament
d'activitats dinamitzadores de l'economia en el medi rural durant la
vigència de l'actual programa 5B 1994-99.

En aquests moments, i vists els resultats, no s'ha donat
resposta a les expectatives creades, tant als particulars com als
organismes públics que tenen possibilitats d'accedir a les ajudes
econòmiques.

Atès que la partida pressupostària corresponent a 1995
destinada a personal del Consorci 5B és de 17.891.924 pessetes, que
l'ex-gerent, a partir de la nova legislatura, ocupa una direcció
general a la Conselleria d'Agricultura:

1.- Quina és la plantilla actual del Consorci 5-B, noms i
càrrecs?

2.- Quins són els seus salaris, funcions i dedicació?

3.- Des del mes de març que finalitzà el termini per a la
presentació de projectes, quines han estat les tasques del personal
realitzades mensualment?

Palma, a 29 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts la vice-presidenta
del Govern balear, Rosa Estaràs, va anunciar la distribució de 72
milions de pessetes als ajuntaments de la Serra de Tramuntana:

Quins són els criteris per a la distribució dels 72 milions
de pessetes, destinats per la Conselleria de Presidència, als
ajuntaments de la Serra de Tramuntana, segons dotació
pressupostària per a 1996, així com la distribució prevista per a
municipis i els conceptes de despesa d'aquests per a la seva
aplicació?

Palma, a 29 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les condicions generals dels convenis signats
per Ibagua amb els ajuntaments de Balears, i si existeixen altres
formes de col•laboració fora dels esmentats convenis amb
diferències econòmiques i contractuals?

Palma, a 29 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.

Per quin motiu els anuncis publicats en els mitjans de
comunicació per part de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, signades per l'enginyer cap Sr. González
Ortea, referits a les obres de "reacondicionament de l'accés Llubí-
Inca" es publiquen en castellà, contradient el que s'estableix en el
Decret 100/1990, que regula l'ús de les llengües oficials per part
de l'Administració?

Palma, a 30 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.

Quina és la relació dels llibres que ha editat la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, des del 1987 fins al 1995?

Quina és la tirada i cost de cadascuna de les edicions?

Palma, a 30 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quina és la relació dels camins rurals de les Illes Balears,
fent expressa referència al municipi on s'ubiquen, que s'han ampliat,
asfaltat o millorat amb pressuposts de la CAIB, des de l'any 1987
fins al 1995?

Quin és el cost de cadascuna de les obres?

Palma, a 30 de novembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Ha sol•licitat la Conselleria de Cultura, en el marc del
conveni de col•laboració amb el MEC, que en el concurs de trasllats
d'Educació Secundària de 1995, una part de les places ofertades
fossin catalogades com a places "bilingües"?

2.- En cas de resposta positiva, quina ha estat la resposta
del MEC?

3.- En cas de resposta negativa, per què no s'ha fet?

Palma, a 4 de desembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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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.

1.- Quantes habilitacions transitòries ha concedit la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports al professorat
d'eEducació Infantil, Primària i Secundària?

2.- Amb quina data es varen concedir les darreres
habilitacions?

Palma, a 4 de desembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

L'Ordre del conseller de Cultura de 12 d'agost de 1994
estableix a la disposició transitòria que "els projectes lingüístics
de centre s'hauran de realitzar i trametre a la Conselleria de
Cultura i a la Direcció Provincial del MEC abans del 30 d'octubre
de cada any.

1.- Quants de centres públics d'ensenyament primari i
secundari varen presentar el PLC el passat curs?

2.- Quants l'han presentat el present curs?

3.- Relació de centres públics.

4.- Relació de centres privats o concertats.

Palma, a 4 de desembre 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 4.g que la Comunitat Autònoma podrà proposar al MEC
la inclusió en el currículum escolar de continguts o orientacions
pedagògiques amb les peculiaritats històriques, culturals, socials...
pròpies de la Comunitat.

1.- Té previst la Conselleria proposar al MEC la inclusió
en el currículum escolar de continguts o orientacions
pedagògiques relacionats amb les peculiaritats històriques,
culturals, socials... pròpies de la Comunitat?

2.- En cas afirmatiu, quin és el calendari previst?

Palma, a 4 de desembre 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.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esports va
organitzar i finançar un curs sobre BASES PER A
L'ELABORACIÓ DEL PLC els dies 18 i 19 de novembre de 1994.

1.- Quants dels centres participants en aquestes jornades
han incorporat la llengua catalana com a llengua vehicular d'alguna
assignatura?

2.- Quins són aquests centres?

Palma, a 4 de desembre 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.

Quina és la situació dels treballs sobre el Mapa Escolar de
les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre 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.

L'article 22.2 de la Llei 3/1986, de Normalització
lingüística, estableix que "l'Administració ha de prendre les mesures
adequades perquè la llengua catalana que sigui emprada
progressivament en tots els centres d'ensenyament, a fi de garantir
el seu ús com a vehicle d'expressió normal, tant a les actuacions
internes com a les externes i a les actuacions i documents
administratius".

1.- Quines mesures prendrà la Conselleria de Cultura del
Govern de la CA pel curs 1995-96 per fer efectiu el que estableix
l'article 22.2 de la LNL?

2.- A quins centres es prendran aquestes mesures?

3.- Quina ha estat la dotació econòmica que ha destinat la
Conselleria de Cultura des de l'any 1986 ençà perquè la llengua
catalana sigui emprada progressivament a tots els centres
d'ensenyament?

4.- Quina és la dotació que té prevista el Govern per al
curs 1995-1996 per fer efectiu el que estableix l'article 22.2 de la
LNL?

5.- Ha realitzat la Conselleria de Cultura algun estudi per
conèixer la realitat actual dels centres d'ensenyament pel que fa
referència a la utilització de la llengua catalana com a vehicle
d'expressió normal?

6.- En cas negatiu, pensa elaborar algun estudi?

7.- En cas afirmatiu, quins són els resultats?

Palma, a 30 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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 2.3
que "La Conselleria d'Educació i Cultura ha d'afavorir la
implantació de programes en llengua catalana, especialment en les
àrees de socials i naturals, en les quals, d'acord amb els plans
d'estudis estatals, s'han d'integrar continguts propis de les Illes
Balears".

1.- Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de
Cultura per afavorir la implantació de programes en llengua
catalana, especialment en les àrees de socials i naturals durant els
anys 1991, 1992, 1993, 1994 i 1995?

2.- Quin pressupost s'ha dedicat a aquestes actuacions?

3.- Ha determinat la Conselleria de Cultura quins són els
continguts propis de les Illes Balears que s'han d'integrar en les
àrees de socials i naturals d'acord amb els plans d'estudi estatals?

4.- En cas negatiu, pensa la Conselleria determinar
aquests continguts?

5.- Quan?

Palma, a 4 de desembre 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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 2.4
que "En col•laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència es
podrà dictar la normativa oportuna per a la posada en
funcionament de Centres d'Experimentació i Innovació, els quals
desenvoluparan programes específics en llengua catalana i
n'avaluaran els diversos aspectes organitzatius i didàctics?

1.- Ha sol•licitat la Conselleria de Cultura, des de l'any
1986 ençà, la col•laboració del MEC per dictar la normativa
oportuna per a la posada en funcionament dels centres
d'experimentació i innovació?

2.- En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta?

3.- En cas negatiu, per què no s'ha fet?

4.- Pensa la Conselleria de Cultura durant el curs 1995-
96 fer alguna actuació en aquest sentit?

Palma, a 4 de desembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

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.

El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears estableix a l'article 7.2
que "En la mesura de les seves disponibilitats pressupostàries, la
Conselleria d'Educació i Cultura prepararà un pla de creació d'un
Centre de Recursos i Material per a l'ensenyament De i En Llengua
Catalana.

Tots els centres docents de les Balears podran tenir accés
a la utilització del material de l'esmentat centre.

1.- La Conselleria de Cultura, té preparat el Pla de creació
d'un Centre de Recursos i Material per a l'Ensenyament De i En
Llengua Catalana?

2.- En cas afirmatiu, quin pressupost té? Quin calendari
d'execució hi ha previst?

3.- En cas negatiu, disposa la Conselleria de les
disponibilitats pressupostàries per fer efectiu el que estableix el
decret?

4.- Admetria el conseller una esmena als pressuposts de
1996 que permetin la creació d'aquest centre?

5.- No creu la Conselleria que amb nou anys s'hagués
pogut construir aquest centre?

6.- Quants d'anys més hem d'esperar per aconseguir-ho?

Palma, a 29 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Coneix la Conselleria de Turisme quina és la
contractació que s'ha efectuat a les Illes Balears d'acord amb la
modalitat All inclusive?

2.- Quina avaluació fa la Conselleria de Turisme de les
possibles conseqüències de l'oferta turística All inclusive sobre la
indústria hotelera de les Balears?

3.- Quines conseqüències pot tenir l'oferta turística All
inclusive sobre l'oferta complementària de les Balears?

4.- Quines iniciatives ha dut a terme el Govern balear
per tal de controlar la nova oferta turística coneguda com All
inclusive?

5.- Quin programa d'actuació té previst?

Palma, a 30 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La disposició addicional tercera. de la Llei de
Normalització Lingüística diu: "Així mateix, d'acord amb la
disposició addicional segona de l'Estatut d'Autonomia, la
institució oficial consultiva per a tot quant faci a la llengua
catalana serà la Universitat de les Illes Balears. La Comunitat
Autònoma de les Illes Balears podrà participar dins una institució
adreçada a salvaguardar la unitat lingüística, institució que serà
formada, d'acord amb la Llei de l'Estat, en col•laboració amb
altres Comunitats Autònomes que reconeguin la cooficialitat de la
llengua catalana i decideixin formar-ne part".

1.- La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
endegat el procés per formar part d'una institució de les
característiques assenyalades a la disposició addicional tercera. de
la LNL?

2.- Si no s'ha fet, pensa fer-se?

3.- En cas negatiu, per què?

Palma, a 1 de desembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

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

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

- Quina era la quantitat sol•licitada i quina és la concedida
en cada cas?

Palma, a 5 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quines han estat les inversions del Govern per a
excavacions arqueològiques a les Pitiüses els anys 92, 93, 94 i 95?

- Quina inversió es preveu per al 96?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quina presència tendrà el Centre Europeu d'Empreses
Innovadores de Balears a Menorca, Eivissa i Formentera?

- Quina promoció d'aquest centre es du a terme a les
esmentades illes?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Pensa el Govern balear que és més innovador i més
europeu publicar en castellà els anuncis del Centre Europeu
d'Empreses Innovadores a les Balears?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Després de les notícies contradictòries sobre la possible
construcció d'un centre per a minusvàlids psíquics profunds a l'illa
d'Eivissa,

- està el Govern balear en condicions d'afirmar que l'any
96 es podrà iniciar la construcció d'aquest centre?

- creu el Govern que la seva construcció depèn
únicament de l'Inserso?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Després dels problemes sorgits per l'increment
pressupostari, i de la fallida d'una de les empreses constructores,
per a quan creu el Govern balear que podrà ser inaugura el centre
sanitari de sa Penya a Eivissa?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arran de la construcció del cinturó de ronda a la zona de
ses Païsses, a l'illa d'Eivissa, s'ha originat un punt perillós per a la
circulació, concretament el situat en la confluència del carrer
Rosers i l'esmentat cinturó de ronda.

- Té coneixement la Conselleria d'Obres Públiques
d'aquest problema?

- Quines mesures té previst dur a terme per a la seva
reparació?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Governació
l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Comerç i
Indústria l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Funció
Pública l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria d'Economia
i Hisenda l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

- Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Turisme
l'any 1994?

- Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- A quines empreses s'han adjudicat?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR) 
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 ha efectuat l'empresa Ibavi en matèria
de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS) 
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 ha efectuat l'empresa Semilla en
matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers mesos del
95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.



BOPIB núm. 24 - 15 de desembre del 1995 393

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT) 
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 ha efectuat l'empresa Sefobasa en
matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers mesos del
95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU) 
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 ha efectuat l'empresa Ibasan en
matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers mesos del
95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV) 
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 ha efectuat l'empresa Gesma en
matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers mesos del
95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX) 
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 ha efectuat l'empresa Ficobalsa en
matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers mesos del
95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY) 
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 de
Turisme en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers
mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ) 
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 de
Cultura, Educació i Esports en matèria de publicitat durant l'any
1994 i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA) 
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'Economia i Hisenda en matèria de publicitat durant l'any 1994 i
els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB) 
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 de la
Funció Pública en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu
primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.



394 BOPIB núm. 24 - 15 de desembre del 1995

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC) 
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'Obres Públiques i Ordenació del Territori en matèria de
publicitat durant l'any 1994 i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD) 
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 de
Sanitat i Seguretat Social en matèria de publicitat durant l'any
1994 i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE) 
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 de
Comerç i Indústria en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els
deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF) 
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 de
Governació en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu
primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG) 
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 ha efectuat l'empresa Institut Balear de
l'Aigua en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers
mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH) 
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 ha efectuat l'empresa Institut Balear de
Serveis a la Joventut en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els
deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI) 
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 ha efectuat l'empresa Institut Balear de
Disseny en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers
mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ) 
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 ha efectuat l'empresa Foment Industrial,
S.A. en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers
mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK) 
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 ha efectuat l'empresa Serveis
Ferroviaris de Mallorca en matèria de publicitat durant l'any 1994
i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL) 
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 ha efectuat l'empresa Serveis
d'Aqüicultura Marina, S.A. en matèria de publicitat durant l'any
1994 i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM) 
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 ha efectuat l'empresa Institut de
Biologia Animal, S.A. en matèria de publicitat durant l'any 1994
i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN) 
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 ha efectuat l'empresa Associació
General Agrària Mallorquina, S.A. en matèria de publicitat durant
l'any 1994 i els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO) 
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 ha efectuat l'empresa Centre Balears
Europa en matèria de publicitat durant l'any 1994 i els deu primers
mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP) 
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 ha efectuat l'empresa Institut Balear de
Promoció del Turisme en matèria de publicitat durant l'any 1994 i
els deu primers mesos del 95?

Palma, a 11 de desembre del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ) 
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.

En quina quantitat i a quins ajuntaments ha atorgat el
Govern de la Comunitat ajudes del Pla d'embelliment de zones
turístiques?

Palma, a 29 de novembre del 1995.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Ordre de Publicació

RGE núm. 3206/95,de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obres de reparació i manteniment de la carretera de Maó
a Cala'n Porter (Mesa de 12 de desembre del 1995).

Palma, a 12 de desembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera s'han coordinat, l'Administració
municipal i l'Administració autonòmica, per actuar, primer la
municipal i després l'autonòmica, sobre el mateix tram de
carretera, el que travessa Sant Climent (Maó), de tal manera que
s'ha asfaltat dues vegades en pocs mesos de manera que l'últim
asfaltat ja està a l'altura de les voravies renovades fa ben poc?

Es Castell, a 27 de novembre del 1995.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 3255/95, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a mesures de control de la
contaminació atmosfèrica per ozó. (Mesa de 12 de desembre del
1995).

RGE núm. 3812/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació del Reial Decret 850/1993, de 4 de
juny, pel qual es regula l'ingrés i l'adquisició d'especialitats en els
cossos de funcionaris docents. (Mesa de 12 de desembre del 1995).

Palma, a 12 de desembre 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 Directiva 92/72/CEE, de 21 de setembre, sobre la
contaminació atmosfèrica per ozó, obliga els estats membres a
tenir cura, amb amidaments periòdics, dels nivells d'ozó existents
en l'atmosfera amb la finalitat d'informar a la població quan se
sobrepassin els límits que s'estimen com a mínims per a la salut
humana i informar, així mateix, a la Comissió Europea sobre els
resultats de les referides medicions. Tot això per afavorir un major
coneixement sobre aquesta forma de contaminació previ a
l'adopció, si s'escau, de les mesures nacionals i comunitàries,
pertinents per a reduir la formació de l'ozó, mitjançant la fixació
de normes de qualitat de l'aire o de limitació de les substàncies
que originin una sobreproducció d'ozó.

L'Estat espanyol, seguint la referida directiva, ha aprovat
recentment el RD 1494/1995, de 8 de setembre, sobre la
contaminació atmosfèrica per causa de l'ozó. Un reial decret que
té per objecte establir un sistema de vigilància i d'intercanvi
d'informació entre les administracions públiques, en relació amb
la contaminació atmosfèrica causada per l'ozó.

Així indica, en el seu article 2, que les comunitats
autònomes i les entitats locals posaran en funcionament estacions
de medició de la concentració d'ozó en l'àrie i que, periòdicament,
facilitaran la informació recollida al Ministeri d'Obres Públiques,
Transport i Medi Ambient, que reunirà tota la informació per
presentar-la davant la Comissió Europea.

Naturalment, la cura de la contaminació atmosfèrica, i
molt més quan es tracta de contaminació per un agent encara poc
investigat, expressa la sensibilitat d'una administració per

assegurar la qualitat de vida dels administrats. El nivell de vida no
només es mesura en rendes per habitat, sinó també per la qualitat de
l'entorn en el qual es desenvolupa la vida.

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:

1.- Ampliar l'abast de les estacions de medició de la
concentració de l'ozó a l'atmòsfera, ampliació que abasti les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, així com les principals masses
forestals de les Illes Balears.

2.- A posar en marxa les necessàries estacions de medició
addicionals destinades a contribuir a la determinació i descripció del
procés de formació i desplaçament de l'ozó i de les substàncies que
el generen, a seguir l'evolució de les concentracions d'ozó en les
zones afectades per a la contaminació de fons i a determinar la
relació existent entre les diferents contaminants relacionats amb
l'ozó."

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

El títol II estableix que el català és oficial a tots els nivells
educatius, i en el seu article 23 es precisa de manera clara quin ha
de ser el coneixement del català de banda dels professors que
imparteixen l'ensenyament dins l'àmbit de les Illes Balears, així com
l'establiment de sistemes que assegurin la competència lingüística
del professorat que accedeix a la funció docent.

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

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar el Reial Decret 850/1933, de 4 de juny, pel qual
es regula l'ingrés i l'adquisició d'especialitats en els cossos de
funcionaris docents als que es refereix la Llei Orgànica 1/1990, de
3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, en el sentit
que el coneixement oral i escrit de la llengua catalana, oficial de la
Comunitat Autònoma, sigui un requisit per accedir a qualsevol
categoria de personal docent".

Palma, a 30 de novembre del 1995.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 3247/95, del Grup Parlamentari Socialista,

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de desembre 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 amb la
qualificació assenyalada, d'acord amb l'establert als articles 61, 95
i 175 del Reglament de la Cambra, i convocar sessió extraordinària
de la Comissió d'Economia, la data de la qual es fixarà
oportunament per tal d'informar sobre les actuacions de la
conselleria en relació al cas de l'oli adulterat; i consegüentment
habilitar els dies necessaris per tal que es pugui dur a terme la
compareixença de referència pel procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 3248/95, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat i Seguretat Social en sessió extraordinària i pel procediment
d'urgència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de desembre del 1995, admeté a tràmit  l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Seguretat Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials, amb la
qualificació assenyalada, d'acord amb l'establert als articles 61, 95
i 175 del Reglament de la Cambra, i convocar sessió extraordinària
de la Comissió d'Economia, la data de la qual es fixarà
oportunament per tal d'informar sobre les actuacions de la
conselleria en relació al cas de l'oli adulterat; i consegüentment
habilitar els dies necessaris per tal que es pugui dur a terme la
compareixença de referència pel procediment d'urgència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a canvi de diverses preguntes amb sol•licitud de

resposta escrita a preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant
comissió. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de desembre del 1995, a la vista de l'escrit RGE núm. 3786/95,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, acordà  que les
preguntes que es detallen a continuació passin a ser contestades
oralment davant la comissió competent a cada cas:

Davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts: RGE núm.
1892/95, relativa a quantitats remeses pel Govern al Consell Insular
d'Eivissa i Formentera en concepte d'aportacions per a la construcció
de la nova seu de la institució (BOPIB núm. 7, de 21 de juliol del
1995)

Davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
RGE núm. 1913/95, relativa a remissió al Govern de la memòria de
gestió de les competències d'urbanisme i habitabilitat (BOPIB núm.
10, de 16 d'agost del 1995); RGE núm. 1914/95, relativa a remissió
al Parlament de la comunicació referida a la gestió de les
competències d'urbanisme i habitabilitat transferides als consells
insulars (BOPIB núm 10, de 16 d'agost del 1995)

Davant la Comissió d'Ordenació Territorial: RGE núm.
2100/95, relativa permisos d'explotació de pedreres dins ANEI
(BOPIB núm. 12, de 22 de setembre del 1995); RGE núm. 2102/95,
relativa a situació administrativa de pedreres (BOPIB núm. 12, de 22
de setembre del 1995); RGE núm. 2103/95, relativa a actuacions
fiscalitzadores o sancionadores dutes a terme a pedreres inactives
(BOPIB núm. 12, de 22 de setembre del 1995).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de

resposta escrita RGE núm. 3188/95. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 12 de desembre del 1995, admeté l'escrit RGE núm. 3891/95,
presentat per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual sol•licita la
retirada de la pregunta de referència, relativa a despeses efectuades
en la conselleria d'empreses públiques en matèria de publicitat
(BOPIB núm. 23, de 30 de novembre del 1995).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de desembre del 1995.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 23.

- 4. INFORMACIONS. Apartat A)
On diu: De dia 1 a dia 31 de març del 1996, ambdós inclosos; i de
dia 15 a 14 de maig del 1996, ambdós inclosos.
Ha de dir: De dia 1 a dia 31 de març del 1996, ambdós inclosos;
i de dia 15 d'abril a dia 14 de maig del 1996, ambdós inclosos.
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