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BY) RGE núm. 515/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes corresponents a la zona G de Mallorca.
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BZ) RGE núm. 516/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes corresponents a la zona F de Mallorca.
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CA) RGE núm. 517/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes corresponents a la zona E de Mallorca.
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CD) RGE núm. 520/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i instal•lacions annexes corresponents a la zona B de Mallorca.

617
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CF) RGE núm. 522/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla especial
de subvencions en matèria de policies locals.
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CG) RGE núm. 523/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associacions no governamentals dedicades a la conservació de la natura.
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CH) RGE núm. 524/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
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CI) RGE núm. 525/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
a entitats locals per a la redacció de planejament urbanístic.
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CJ) RGE núm. 526/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
del contracte d'obres per a la remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de sa Pobla.
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CK) RGE núm. 527/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
del contracte d'obres per a l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa Gertrudis.
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CL) RGE núm. 528/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
del contracte d'obres per a l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa Maria.
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CM) RGE núm. 529/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència del Govern balear en la visita privada de la reina de Tailàndia.
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CN) RGE núm. 547/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
dels residus de l'escorxador de Mercapalma.
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CO) RGE núm. 548/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
dels residus de l'escorxador de Carma (Marratxí)
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CP) RGE núm. 549/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
dels residus hospitalaris de l'Hospital Sant Joan de Déu.
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CQ) RGE núm. 550/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
dels residus hospitalaris de l'Hospital Militar.
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CR) RGE núm. 551/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
dels residus hospitalaris de la Creu Roja.
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CS) RGE núm. 552/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tècnics autors
de l'Avanç de normes subsidiàries del Parc BIT.
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CT) RGE núm. 553/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes inclosos
al programa operatiu Foner II.
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CU) RGE núm. 563/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
destitució del Sr. Pere Rotger.
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CV) RGE núm. 566/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
programa operatiu Foner II.
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CX) RGE núm. 567/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts de la
Presidència del Govern als ajuntaments de menor nombre d'habitants.

621

CY) RGE núm. 568/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oferta il•legal
de centres d'agroturisme a les Illes Balears.

621

CZ) RGE núm. 569/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a resultats de
les anàlisis bacteriològiques i físico-químiques efectuades a les platges de Menorca.

621

DA) RGE núm. 571/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a vigilants
contractats per la Conselleria d'Agricultura, a través de Sefobasa.

621

DB) RGE núm. 574/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost campanya
publicitària del Pla Mestral de formació ocupacional.

622

DC) RGE núm. 576/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción de actividades culturales para la tercera edad", centre cost 13101,
capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995.

622

DD) RGE núm. 577/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "arte: promoción y exposiciones", centre cost 13101, capítol 4, subcpt. 47000,
durant 1995.

622

DE) RGE núm. 578/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "arte: promoción y exposiciones", centre cost 13102, capítol 6, subcpt. 64000,
durant 1995.

622

DF) RGE núm. 579/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "arte: promoción y exposiciones", centre cost 13105, capítol 6, subcpt. 61100,
durant 1995.

622

DG) RGE núm. 580/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 4, subcpt. 46100,
durant 1995.

622

DH) RGE núm. 581/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13101, capítol 4, subcpt. 46200, durant
1995.

623

DI) RGE núm. 582/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13101, capítol 4, subcpt. 48000, durant
1995.

623

DJ) RGE núm. 583/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13101, capítol 6, subcpt. 64000, durant
1995.

623

DK) RGE núm. 584/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13101, capítol 7, subcpt. 76000, durant
1995.

623

DL) RGE núm. 585/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13101, capítol 7, subcpt. 77000, durant
1995.

623
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DM) RGE núm. 586/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13101, capítol 7, subcpt. 78000, durant
1995.

623

DN) RGE núm. 587/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13105, Casa de Cultura, capítol 6,
subcpt. 64000, durant 1995.

623

DO) RGE núm. 588/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi 455004, centre cost 13106, Fonoteca, capítol 2, subcpt.
22109, durant 1995.

624

DP) RGE núm. 589/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "fomento y animación teatral", codi 455005, centre cost 13101, capítol 4, subcpt.
48000, durant 1995.

624

DQ) RGE núm. 590/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "fomento y animación teatral", codi 455005, centre cost 13101, capítol 7, subcpt.
78000, durant 1995.

624

DR) RGE núm. 591/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 4, subcpt. 48000, durant 1995.

624

DS) RGE núm. 592/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

624

DT) RGE núm. 593/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995.

624

DU) RGE núm. 594/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 7, subcpt. 78000, durant 1995.

624

DV) RGE núm. 595/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 2,
subcpt. 22209, durant 1995.

625

DX) RGE núm. 596/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 4,
subcpt. 48000, durant 1995.

625

DY) RGE núm. 597/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 6,
subcpt. 61100, durant 1995.

625

DZ) RGE núm. 598/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 6,
subcpt. 62000, durant 1995.

625

EA) RGE núm. 599/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 6,
subcpt. 64000, durant 1995.

625

EB) RGE núm. 600/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 7,
subcpt. 76000, durant 1995.

625

EC) RGE núm. 601/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 7,
subcpt. 76200, durant 1995.

625

ED) RGE núm. 602/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 7,
subcpt. 78000, durant 1995.

626
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EE) RGE núm. 604/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13110 Arxiu del
Regne de Mallorca, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

626

EF) RGE núm. 605/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13111 Museu de
Mallorca, capítol 2, subcpt. 22606, durant 1995.

626

EG) RGE núm. 606/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13111 Museu de
Mallorca, capítol 2, subcpt. 22706, durant 1995.

626

EH) RGE núm. 607/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13111 Museu de
Mallorca, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

626

EI) RGE núm. 608/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13113 Museu de
Menorca, capítol 2, subcpt. 22706, durant 1995.

626

EJ) RGE núm. 609/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13113 Museu de
Menorca, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

626

EK) RGE núm. 610/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13114 Museu
Arqueològic d'Eivissa, capítol 2, subcpt. 22606, durant 1995.

627

EL) RGE núm. 611/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13114 Museu
Arqueològic d'Eivissa, capítol 2, subcpt. 22706, durant 1995.

627

EM) RGE núm. 612/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los bienes culturales", codi 455007, centre cost 13114 Museu
Arqueològic d'Eivissa, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

627

EN) RGE núm. 613/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 2, subcpt. 22601, durant 1995.

627

EO) RGE núm. 614/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 2, subcpt. 22606, durant 1995.

627

EP) RGE núm. 615/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 2, subcpt. 22602, durant 1995.

627

EQ) RGE núm. 616/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 2, subcpt. 22706, durant 1995.

627

ER) RGE núm. 617/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 2, subcpt. 22709, durant 1995.

628

ES) RGE núm. 618/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 4, subcpt. 48000, durant 1995.

628

ET) RGE núm. 619/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995.

628

EU) RGE núm. 620/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 7, subcpt. 71100, durant 1995.

628
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EV) RGE núm. 621/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports,
capítol 7, subcpt. 76100, durant 1995.

628

EX) RGE núm. 622/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre cost 13301 Direcció General
d'Esports, capítol 6, subcpt. 60100, durant 1995.

628

EY) RGE núm. 623/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre cost 13301 Direcció General
d'Esports, capítol 7, subcpt. 76000, durant 1995.

628

EZ) RGE núm. 624/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre cost 13302 Polideportivo Príncipes
de España, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

629

FA) RGE núm. 625/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones deportivas", codi 457002, centre cost 13303 Escuela Nacional de
Vela Calanova, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

629

FB) RGE núm. 626/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment i promoció dels diversos arxius existents en la Comunitat Autònoma.

629

FC) RGE núm. 627/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, direcció i serveis generals de la Conselleria, centre cost 13001, capítol 6, subcpt. 62000,
durant 1995.

629

FD) RGE núm. 628/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, direcció i serveis generals de la Conselleria, centre cost 13001, capítol 6, subcpt. 64000,
durant 1995.

629

FE) RGE núm. 629/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li.", centre cost 13001, capítol
6, subcpt. 64000, durant 1995.

629

FF) RGE núm. 630/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li.", centre cost 13101, capítol
4, subcpt. 47000, durant 1995.

629

FG) RGE núm. 631/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol
4, subcpt. 46100, durant 1995.

630

FH) RGE núm. 632/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol
2, subcpt. 22706, durant 1995.

630

FI) RGE núm. 633/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol
2, subcpt. 22606, durant 1995.

630

FJ) RGE núm. 634/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol
6, subcpt. 62000, durant 1995.

630

FK) RGE núm. 635/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol
6, subcpt. 64000, durant 1995.

630

FL) RGE núm. 636/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol
7, subcpt. 76100, durant 1995.

630

FM) RGE núm. 637/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost Biblioteca
Pública de Palma, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

630
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FN) RGE núm. 638/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión y estímulo de la producción li." , centre cost Biblioteca
Pública de Maó, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995.

631

FO) RGE núm. 639/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción de actividades culturales para la tercera edad" , centre cost 13001,
capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995.

631

FP) RGE núm. 640/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción de actividades culturales para la tercera edad" , centre cost 13101,
capítol 4, subcpt. 48000, durant 1995.

631

FQ) RGE núm. 641/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes a orquestres i corals d'alumnes durant 1995.

631

FR) RGE núm. 642/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció i foment de les manifestacions culturals durant 1995.

631

FS) RGE núm. 643/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de les manifestacions musicals i teatrals durant 1995.

631

FT) RGE núm. 644/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció de concerts de música durant 1995.

632

FU) RGE núm. 645/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a iniciatives per a la conservació dels béns culturals de les Illes Balears al llarg de 1995.

632

FV) RGE núm. 646/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a protecció i millora dels béns culturals durant 1995.

632

FX) RGE núm. 647/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a relacions amb CC AA que tenen transferides les competències d'educació.

632

FY) RGE núm. 648/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 6, subcpt.
64000, durant 1995.

633

FZ) RGE núm. 649/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 4, subcpt.
48000, durant 1995.

633

GA) RGE núm. 650/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 6, subcpt.
62000, durant 1995.

633

GB) RGE núm. 651/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 4, subconcepte 44100, durant 1995.

633

GC) RGE núm. 652/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 4, subconcepte 48000, durant 1995.

633

GD) RGE núm. 653/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 6, subconcepte 64000, durant 1995.

633

GE) RGE núm. 654/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422004, capítol 4, subconcepte 48000, durant 1995.

633

GF) RGE núm. 655/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422004, capítol 7, subconcepte 71100, durant 1995.

634

GG) RGE núm. 656/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa educació d'adults, capítol 4, subconcepte 46000, durant 1995.

634

GH) RGE núm. 657/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa educació d'adults, capítol 4, subconcepte 46200, durant 1995.

634
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GI) RGE núm. 658/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa educació d'adults, capítol 4, subconcepte 48000, durant 1995.

634

GJ) RGE núm. 659/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 4, subcpt.
46000, durant 1995.

634

GK) RGE núm. 660/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, capítol 6, programa 422001, subconcepte 64000, durant 1995.

634

GL) RGE núm. 661/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 4, subconcepte 46000, durant 1995.

634

GM) RGE núm. 662/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 4, subconcepte 47000, durant 1995.

635

GN) RGE núm. 663/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 6, subconcepte 62000, durant 1995.

635

GO) RGE núm. 664/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 6, subconcepte 64000, durant 1995.

635

GP) RGE núm. 665/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 6, subconcepte 64000, durant 1995.

635

GQ) RGE núm. 666/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuda a les escoles de música dels municipis de Balears durant 1995.

635

GR) RGE núm. 667/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a elaboració d'un pla d'educació d'adults adaptat a la realitat sòcio-econòmica de les Illes Balears.

635

GS) RGE núm. 668/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a formació del professorat del Conservatori i de les escoles de música.

635

GT) RGE núm. 669/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a elaboració, edició i adquisició de material didàctic i pedagògic durant 1995.

636

GU) RGE núm. 670/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció i foment de la cultura amb la realització d'exposicions durant 1995.

636

GV) RGE núm. 671/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció i foment de la filmografia a les Balears durant 1995, any del centenari del cinema.

636

GX) RGE núm. 672/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa al suport genèric a la producció editorial en llengua catalana.

636

GY) RGE núm. 673/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de la investigació i difusió de la cultura popular de les Illes Balears durant 1995.

636

GZ) RGE núm. 674/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assistència a fires relacionades amb el món del llibre durant 1995.

637

HA) RGE núm. 675/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a activitat de l'Arxiu d'Imatge i So de les Illes Balears durant 1995.

637

HB) RGE núm. 676/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes a les empreses fonogràfiques que editen en català o de compositors de les Illes Balears.

637

HC) RGE núm. 683/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemàtica
dels residus dels escorxadors locals.

637

HD) RGE núm. 685/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aigua que s'ha tractat
i fang que s'ha produït a cadascuna de les depuradores que controla l'Ibasan.

637

HE) RGE núm. 686/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destí i anàlisis de
l'aigua depurada l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan.

637
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HF) RGE núm. 687/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destí dels fangs
produïts l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan.

638

HG) RGE núm. 688/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Serbasa.

638

HH) RGE núm. 689/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa la Junta d'Aigües de Balears.

638

HI) RGE núm. 690/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut d'Estudis Baleàrics.

638

HJ) RGE núm. 691/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibavi.

638

HK) RGE núm. 692/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut Balear de Serveis a la Joventut.

638

HL) RGE núm. 693/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut Balear de Disseny.

638

HM) RGE núm. 694/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibatur.

638

HN) RGE núm. 695/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibasan.

639

HO) RGE núm. 696/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Fires i Congressos de les Balears, S.A.

639

HP) RGE núm. 697/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibabsa.

639

HQ) RGE núm. 698/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Seamasa.

639

HR) RGE núm. 699/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Sefobasa.

639

HS) RGE núm. 700/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Semilla, S.A.

639

HT) RGE núm. 701/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Foment Industrial, S.A.

639

HU) RGE núm. 702/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Isba Serveis, S.A.

639

HV) RGE núm. 703/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Isba, SGR.

640

HX) RGE núm. 704/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa el Centre Balears Europa.

640

HY) RGE núm. 705/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa els Serveis Ferroviaris de Mallorca.

640

HZ) RGE núm. 706/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Bitel, S.A.

640

IA) RGE núm. 707/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut Balear de l'Aigua

640

IB) RGE núm. 708/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Gestió Sanitària de Mallorca.

640

IC) RGE núm. 709/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Agama.

640
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ID) RGE núm. 710/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa el Govern de la Comunitat.

640

IE) RGE núm. 711/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres la Junta d'Aigües de Balears.

641

IF) RGE núm. 712/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut d'Estudis Baleàrics.

641

IG) RGE núm. 713/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Serbasa.

641

IH) RGE núm. 714/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de Serveis a la Joventut.

641

II) RGE núm. 715/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibavi.

641

IJ) RGE núm. 716/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de Disseny.

641

IK) RGE núm. 717/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibatur.

641

IL) RGE núm. 718/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibasan

642

IM) RGE núm. 719/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Fires i Congressos de les Balears, S.A.

642

IN) RGE núm. 720/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibabsa.

642

IO) RGE núm. 721/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Seamasa.

642

IP) RGE núm. 722/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Sefobasa.

642

IQ) RGE núm. 723/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Semilla, S.A.

642

IR) RGE núm. 724/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Foment Industrial, S.A.

642

IS) RGE núm. 725/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Isba Serveis S.A.

642

IT) RGE núm. 726/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Isba, SGR.

643

IU) RGE núm. 727/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres el Centre Balears Europa.

643

IV) RGE núm. 728/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres els Serveis Ferroviaris de Mallorca.

643

IX) RGE núm. 729/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Bitel, S.A.

643

IY) RGE núm. 730/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de l'Aigua.

643

IZ) RGE núm. 731/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Gestió Sanitària de Mallorca.

643

JA) RGE núm. 732/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Agama.

643
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JB) RGE núm. 733/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres el Govern de la Comunitat.

643

JC) RGE núm. 734/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa de benestar social i sanitari en aplicació del I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona.

644

JD) RGE núm. 735/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa de formació i integració laboral en aplicació del I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona.

644

JE) RGE núm. 736/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa d'educació, cultura i esports en aplicació del I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona.

644

JF) RGE núm. 737/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa de cooperació i foment de l'associacionisme en aplicació del I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona.

644

JG) RGE núm. 745/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures preventives i sancionadores.

644

JH) RGE núm. 758/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a diferències
d'actuació quan s'està a l'oposicio i quan es compta amb majoria al Parlament.

644

JI) RGE núm. 759/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a facultats de
les minories parlamentàries per crear comissions d'investigació.

644

JJ) RGE núm. 760/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses en
matèria de publicitat efectuades per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

645

JK) RGE núm. 761/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de Promoció del Turisme durant l'any 1994 i 1995

645

JL) RGE núm. 762/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Centre Balears Europa durant l'any 1994 i 1995

645

JM) RGE núm. 763/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Agama durant l'any 1994 i 1995

645

JN) RGE núm. 764/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut de Biologia Animal S.A. durant l'any 1994 i 1995

645

JO) RGE núm. 765/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina S.A. durant l'any 1994 i 1995

645

JP) RGE núm. 766/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Foment Industrial S.A. durant l'any 1994 i 1995

646

JQ) RGE núm. 767/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1994 i 1995

646

JR) RGE núm. 768/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut durant l'any 1994 i 1995

646

JS) RGE núm. 769/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de l'Aigua durant l'any 1994 i 1995

646

JT) RGE núm. 770/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Ficobalsa durant l'any 1994 i 1995

646

JU) RGE núm. 771/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Gesma durant l'any 1994 i 1995

646

JV) RGE núm. 772/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Ibasan durant l'any 1994 i 1995

646
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JX) RGE núm. 773/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Sefobasa durant l'any 1994 i 1995

647

JY) RGE núm. 774/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Semilla durant l'any 1994 i 1995

647

JZ) RGE núm. 775/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Ibavi durant l'any 1994 i 1995

647

KA) RGE núm. 776/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 1994 i 1995

647

KB) RGE núm. 777/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Presidència i Vice-presidència durant l'any 1994 i 1995

647

KC) RGE núm. 778/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
sol•licituds presentades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, d'acord amb el Decret 3/1995 de 13 de gener.

647

KD) RGE núm. 779/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
derogació Decret 3/1995 de 13 de gener de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

647

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 469/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nou projecte carretera Deià-Sóller

648

B) RGE núm. 677/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a elaboració de nous indicadors econòmics i ambientals.

648

C) RGE núm. 738/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'una oficina d'atenció a la immigració.

649

D) RGE núm. 746/96, dels grups parlamentaris d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a obres de reforma de la carretera
Deià-Sóller.

650

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 748/96, del Govern de la CAIB, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i Indústria.
650
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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 7 de febrer del 1996, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
12/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació del Consell assessor de les
comunicacions i publicitat institucional de les Illes Balears.
Palma, a 7 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Article 2
La publicitat institucional ha de garantir:
a) El respecte als principis que informen la Constitució
Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i els drets i
llibertats que s'hi reconeixen i garanteixen.
b) El dret del ciutadà i la ciutadana a una comunicació
veraç i objectiva per part de les institucions. L'obligació de les
institucions públiques a una informació transparent de la seva gestió
i veraç i imparcial dels seus serveis
c) El respecte a la llibertat d'expressió.
d) La promoció de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears i de la cultura que s'hi vehicula i expressa.
e) El respecte i l'especial atenció a la infància, la joventut
i la vellesa.
f) El respecte als principis d'igualdat i de no-discriminació
per raó de naixement, de raça, de gènere o de qualsevol
circumstància personal o social.

A)

g) El pluralisme democràtic i enriquidor.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb el que preveuen els articles 125 i 126 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta la següent
proposició de llei.

Títol I.- De la creació del Consell

Creació del Consell Assessor de les comunicacions i
publicitat institucional de les Illes Balears.

1.- Es crea el Consell Assessor de les Comunicacions i la
Publicitat Institucionals de les Illes Balears.

Exposició de Motius.
Les institucions públiques, per tal d'acomplir la funció
que la legislació que les regula les atribueix, sovint han de
transmetre als administrats i administrades informació i
comunicacions de tota mena, mitjançant els canals establerts. Per
a realitzar aquesta tasca, han de concórrer molt sovint en
competència amb la resta dels agents socials de la comunicació i
publicitat, emprant tècniques comunicacionals i d'imatge
idèntiques a les utilitzades comunament.

2.- El Consell exerceix les seves funcions amb autonomia
orgànica i funcional per tal de garantir-se l'objectivitat i la
independència.

La finalitat d'aquesta llei és la d'establir, per una banda,
uns principis mínims per a garantir la pluralitat política, social,
ideològica i interinsular i, d'altra banda, establir uns mecanismes
tècnics, de caràcter institucional també, a l'abast de totes les
institucions polítiques de les Illes Balears, per tal que els seus
missatges assoleixin uns nivells prou intel•ligibles per a la
ciutadania i que garanteixin els seus drets constitucionals i
estatutaris d'una forma eficaç.
Títol preliminar
Article 1
1.- La difusió de publicitat i comunicació institucional
haurà de regular-se per aquesta llei.
2.- S'entén per publicitat i comunicació institucional la
promoció i comunicació als ciutadans de missatges i idees de tot
tipus adreçades a donar coneixement de les pròpies institucions,
de llurs funcions, dels serveis i activitats que desenvolupen i de les
obligacions, deures i drets que els ciutadans i ciutadanes tenen en
relació a aquelles, quan són difoses mitjançant la premsa, la ràdio,
la televisió i qualsevol altre suport àudio-visual o gràfic sempre
que no suposi la notificació de cap acte administratiu.

Article 3

Article 4
1.- El dictamen del Consell serà preceptiu quan aquesta
llei així ho estableixi.
2.- Els dictàmens del Consell no són vinculants.
Títol II.- De la composició del Consell
Article 5
1.- El Consell és format per onze membres electius,
nomenats pel President del Govern de les Illes Balears entre
sociòlegs, psicòlegs, periodistes, juristes i especialistes de la
comunicació i de la imatge de reconeguda competència, en la forma
següent:
a) Cinc seran designats pel Parlament de les Illes Balears
per majoria de quatre sisenes parts dels diputats i diputades.
b) Tres seran designats pel Govern de les Illes Balears.
c) Tres seran designats pels consells insulars, un membre
per cadascun dels tres consells insulars.
Els membres del Consell Assessor són nomenats per un
període de quatre anys, i la meitat per sorteig es renoven cada dos
anys.
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Article 6

Article 10

La condició de membre del Consell és incompatible amb
la de director, gerent, conseller-delegat, membre del Consell
d'Administració o accionista en empreses dedicades a la publicitat
i la comunicació, i la de propietari d'idèntiques empreses quan
siguin de titularitat individual.

Són preceptius els dictàmens del Consell en els supòsits
dels apartats a) i e) de l'article anterior.

Article 7
Quan recorrerà a causa d'incompatibilitat en qui fou
designat membre del Consell abans de prendre'n possessió, haurà
de cessar en el càrrec o en l'activitat incompatible. Si no ho feia en
el termini dels deu dies següents a la designació, s'entendrà que no
accepta el càrrec de membre del Consell, i així ho decretarà el
President. La mateixa norma s'aplicarà en el cas d'incompatibilitat
sobrevinguda.
Article 8
1.- Actuarà de President el membre del Consell que
resulti elegit d'entre els seus components en votació secreta i per
majoria absoluta. En cas de no obtenir majoria absoluta es repetirà
l'elecció entre els dos membres del Consell que s'hauran apropat
més a la majoria, i en sortirà elegit qui obtindrà un nombre més
elevat de vots. El President del Consell és nomenat pel President
del Govern de les Illes Balears per un període de quatre anys.

Article 11
Els dictàmens del Consell seran lliurats en un termini no
superior als deu dies hàbils. Si, transcorregut el termini anterior, el
Consell no hagués elaborat el dictamen pertinent, quan aquest sigui
preceptiu, s'entendrà que no té objeccions a fer al projecte presentat.
Títol IV.- Del funcionament
Article 12
El Consell, d'acord amb el seu reglament, pot reclamar
l'assistència i assessorament que precisi pel millor desenvolupament
de les seves funcions i ha de disposar dels mitjans personals i
materials necessaris per les seves tasques, els quals hauran de ser
designats en el pressupost del Parlament de les Illes Balears.
Article 13
Els acords del Consell s'adopten per majoria absoluta dels
seus membres, dins el termini que reglamentàriament es fixi. Els
membres que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular vot
particular per escrit, que acompanyarà el dictamen.

2.- Vacant la Presidència es convocarà una nova elecció.
Disposicions addicionals
3.- En cas d'absència o de malaltia el President del
Consell serà substituït pel membre més antic i en cas d'igual
antiguitat pel de més edat.

Primera

Títol III.- De les funcions

El Govern de les Illes Balears haurà d'habilitar per a
l'exercici de 1997 els crèdits oportuns en el pressupost per al
compliment de les funcions establertes en aquesta llei.

Article 9
Disposicions transitòries
Són funcions del Consell:
Primera
a) Actuar com a organisme consultiu superior de les
institucions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en totes aquelles qüestions relacionades amb campanyes
per a la promoció, publicitat, informació i comunicació als
ciutadans i ciutadanes de les pròpies institucions i dels serveis que
els hi competen, en tot allò definit a l'article 1 d'aquesta llei.
b) Estudiar i emetre informes sobre aquells assumptes
que li siguin encomanats per les institucions públiques de les Illes
Balears.
c) Estudiar i adoptar propostes per a ser adreçades a les
institucions públiques de les Illes Balears.

Els nomenaments dels membres del Consell hauran
d'haver-se acordat i publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears abans del termini de dos mesos d'ençà
la publicació d'aquesta llei. El Consell es constituirà durant els deu
dies següents a la data de publicació dels últims nomenaments.
Segona
La primera renovació del Consell afectarà tres dels cinc
membres designats pel Parlament de les Illes Balears, i dos dels
membres designats per cadascun dels altres grups previstos en
l'article 5 de la Llei, per sorteig.

d) Preparar i redactar proposicions relatives a la més
adient promoció, publicitat o recolzament dels serveis i
competències i de les pròpies institucions de les Illes Balears.

Disposicions finals

e) Dictaminar els projectes de les campanyes de
publicitat, informació, promoció i comunicació que les entitats
públiques de les Illes Balears pensin emetre o distribuir sempre i
quan el cost efectiu superi el mig milió de pessetes.

El Consell ha d'elaborar, i el Govern de les Illes Balears
ha d'aprovar el reglament d'organització i funcionament del propi
Consell Assessor de la Publicitat i les Comunicacions Institucionals
de les Illes Balears, basant-se en els principis de la present llei.

f) Dictaminar les consultes que els partits polítics,
organitzacions sindicals, associacions de veïns i altres entitats
públiques o privades puguin formular en relació a les
competències abans esmentades.

Segona

g) Qualsevol altre que per llei se li puguin atribuir.

Primera

Es faculta el Govern de les Illes Balears a adaptar
periòdicament la quantia fixada en l'article 9, paràgraf e) de la Llei.
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Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Es Castell, 5 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 383/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pla
d'actuació eradicació "Carpobrotus edulis" (Mesa de 7 de febrer del
1996).
RGE núm. 384/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
comunitaris per eradicació del "Carpobrotus edulis" (Mesa de 7 de
febrer del 1996).

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 531/96, del Grup Parlamentari Mixt, al Govern
de la CA, relativa a gestió i tractament de residus hospitalaris a les
Illes (Mesa de 7 de febrer del 1996).
Palma, a 7 de febrer del 1996.
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 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre gestió i tractament de residus hospitalaris a les
Illes.
L'eliminació de residus hospitalaris a la nostra comunitat
autònoma suposa una amenaça per a la salut dels ciutadans. La
incineració dels residus hospitalaris en instal•lacions no
autoritzades o l'abocament de forma conjunta amb els residus de
l'àmbit domèstic en abocadors que no reuneixen condicions per a
albergar aquesta mena de residus, són els procediments habituals.
Actualment només l'hospital de Son Dureta, des del mes d'agost
de 1995 i després d'un conflicte veïnal, elimina els seus residus
amb garanties sanitàries mitjançant el sistema d'autoclau. Aquesta
realitat incompleix l'acord a què es va arribar l'abril del 1995 entre
el Servei Balear de Salut, l'Insalud i la Unió Balear d'Entitats
Sanitàries, segons el qual tots els hospitals i clíniques es
comprometien a tractar conjuntament els seus residus sanitaris pel
sistema d'autoclau. Com ha reconegut públicament el conseller de
Sanitat, Bartomeu Cabrer, a pesar d'aquest acord i exceptuant el
cas de Son Dureta, la situació continua igual que abans.
És per aquest motiu pel qual el Grup Parlamentari Mixt
presenta la interpel•lació sobre gestió dels residus hospitalaris a
les Illes.
Eivissa, a 25 de gener del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

RGE núm. 386/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13201-422001-54000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 387/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13201-422002-64000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 388/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13001-422003-64000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 389/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13201-422003-64000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 390/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13201-422005-64000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 391/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13201-422006-48000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 392/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13202-422007-64000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 393/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13001-451001-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 407/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13115-455006-78000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 394/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13001-455001-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 408/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13109-455007-64000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 395/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13001-455002-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 409/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13109-455007-61100 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 396/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13101-455002-48000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 410/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13109-455007-76000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 397/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13101-455002-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 411/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13109-455007-76200 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 398/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13107-455002-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 412/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13109-455007-78000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 399/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13108-455002-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 413/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13111-455007-48000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 400/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13101-455003-47000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 414/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13301-457001-71100 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 401/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13102-455003-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 415/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13302-457002-62000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 402/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13105-455003-61100 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 416/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a càrrec
de la partida 13303-457002-62000 dels pressuposts de 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 403/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13101-455004-48000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 470/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a localització EDAR Ciutadella nord. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 404/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13105-455004-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 471/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a tancament amb paret seca dels marges de la variant
d'Alaior de la carretera Ciutadella-Maó. (Mesa de 7 de febrer del
1996).

RGE núm. 405/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13101-455005-78000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 406/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13115-455006-64000 dels pressuposts de 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 472/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures de seguiment per a la protecció dels arbres
singulars catalogats. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

594

BOPIB núm. 29 - 16 de febrer del 1996

RGE núm. 473/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a partida pressupostària prevista per a la protecció dels
arbres singulars de Balears en 1996. (Mesa de 7 de febrer del
1996).

RGE núm. 485/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 15, programa Protecció i defensa del
medi ambient, centre cost 15201, capítol 6, subcpt. 60101, durant
l'any 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 474/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a identificació dels arbres singulars de Balears. (Mesa de
7 de febrer del 1996).

RGE núm. 486/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 15, programa Protecció i defensa del
medi ambient, centre cost 15201, capítol 6, subcpt. 60100, durant
l'any 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 475/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuda i col•aboració als ajuntaments pel seu servei
d'informació juvenil en 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 476/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació juvenil als ajuntaments. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 477/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya sobre "anorèxia i bulímia" realitzada en 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 478/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya sobre "sectes destructives" realitzada en 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 479/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a seguiment dels establiments que participen en el
programa del "carnet jove". (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 480/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a percentatge de població juvenil que compta amb el
"carnet jove". (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 481/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació d'informadors juvenils de Menorca, Eivissa
i Formentera als cursos de formació realitzats durant l'any 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 482/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a nous punts d'informació juvenil a l'illa de Menorca.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 483/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a neteja, manteniment i conservació de torrents a l'illa de
Menorca en 1996. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 484/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 15, programa Protecció i defensa
del medi ambient, centre cost 15201, capítol 6, subcpt. 64000,
durant l'any 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 487/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes concedides a clubs, esportistes i tècnics de Menorca
per a participar en proves esportives de caràcter balear celebrades
a Mallorca durant l'any 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 488/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla singular de beques per a esportistes i tècnics d'alt nivell
de les Illes Balears. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 489/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normalització lingüística en el món de l'esport durant l'any
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 490/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'esponsorització esportiva. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 491/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis de col•laboració amb entitats esportives de
Balears durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 492/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursets, seminaris i jornades sobre protecció dels béns
culturals durant l'any 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 493/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a realització d'inspeccions de patrimoni durant l'any 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 494/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programa de restauració monumental executat durant l'any
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 495/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuda a la Federació de televisions locals durant l'any
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 496/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuda a l'Associació Voltor. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 497/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuda a l'Associació de la premsa forana. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
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RGE núm. 498/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuda a grups professionals per a l'estrena d'obres de
teatre durant l'any 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 499/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a realització de cursets monogràfics de teatre durant l'any
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 500/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a organització de circuits itinerants de teatre durant 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 501/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció i foment de l'agricultura ecològica. (Mesa de
7 de febrer del 1996).
RGE núm. 502/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a servei d'inspecció i assessorament del Consell Balear
d'Agricultura Ecològica. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 503/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finançament del Consell Balear de l'Agricultura
Ecològica per part de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
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RGE núm. 515/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i
instal•lacions annexes corresponents a la zona G de Mallorca. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 516/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i
instal•lacions annexes corresponents a la zona F de Mallorca. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 517/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i
instal•lacions annexes corresponents a la zona E de Mallorca. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 518/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i
instal•lacions annexes corresponents a la zona D de Mallorca. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 519/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i
instal•lacions annexes corresponents a la zona C de Mallorca. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 508/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses per al manteniment, serveis i inversió a cadascun dels
ports de la CAIB durant l'any 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 520/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i
instal•lacions annexes corresponents a la zona B de Mallorca. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 509/96, de l'Hbl. Sr. Diputat Joan Marí i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions de la
Conselleria de Turisme a la campanya publicitària amb eslògans
eròtics a Anglaterra. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 521/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis i
instal•lacions annexes corresponents a la zona A de Mallorca. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 510/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data
del contracte del director-gerent de l'Institut Balear de Disseny.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 511/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi
sobre el cost del transport marítim entre les illes. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 512/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos recaptats als ports de la Comunitat pel cobrament de les
tarifes generals i especials. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 514/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contracte de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis
i instal•lacions annexes corresponents a la zona H de Mallorca.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 522/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
especial de subvencions en matèria de policies locals. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 523/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associacions no governamentals dedicades a la conservació de la
natura. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 524/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa de
7 de febrer del 1996).
RGE núm. 525/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a entitats locals per a la redacció de planejament
urbanístic. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 526/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
del contracte d'obres per a la remodelació de l'estació depuradora
d'aigües residuals de sa Pobla. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 527/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concurs del contracte d'obres per a l'estació depuradora d'aigües
residuals de Santa Gertrudis. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 568/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oferta
il•legal de centres d'agroturisme a les Illes Balears. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).

RGE núm. 528/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concurs del contracte d'obres per a l'estació depuradora d'aigües
residuals de Santa Maria. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 569/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a resultats
de les anàlisis bacteriològiques i físico-químiques efectuades a les
platges de Menorca. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 529/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència del Govern balear en la visita privada de la
reina de Tailàndia. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 571/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a vigilants
contractats per la Conselleria d'Agricultura, a través de Sefobasa.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 547/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus de l'escorxador de Mercapalma. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 574/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost
campanya publicitària del Pla Mestral de formació ocupacional.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 548/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus de l'escorxador de Carma (Marratxí)
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 576/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción de
actividades culturales para la tercera edad", centre cost 13101,
capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 549/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de l'Hospital Sant Joan de
Déu. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 550/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de l'Hospital Militar. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 551/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus hospitalaris de la Creu Roja. (Mesa de 7
de febrer del 1996).
RGE núm. 552/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tècnics
autors de l'Avanç de normes subsidiàries del Parc BIT. (Mesa de 7
de febrer del 1996).
RGE núm. 553/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
inclosos al programa operatiu Foner II. (Mesa de 7 de febrer del
1996).
RGE núm. 563/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
destitució del Sr. Pere Rotger. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 566/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
programa operatiu Foner II. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 567/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts de
la Presidència del Govern als ajuntaments de menor nombre
d'habitants. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 577/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "arte: promoción y
exposiciones", centre cost 13101, capítol 4, subcpt. 47000, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 578/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "arte: promoción y
exposiciones", centre cost 13102, capítol 6, subcpt. 64000, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 579/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "arte: promoción y
exposiciones", centre cost 13105, capítol 6, subcpt. 61100, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 580/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi
455004, centre de cost 13101, capítol 4, subcpt. 46100, durant 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 581/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi
455004, centre cost 13101, capítol 4, subcpt. 46200, durant 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 582/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi
455004, centre cost 13101, capítol 4, subcpt. 48000, durant 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 583/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical", codi
455004, centre cost 13101, capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 584/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical",
codi 455004, centre cost 13101, capítol 7, subcpt. 76000, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 585/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical",
codi 455004, centre cost 13101, capítol 7, subcpt. 77000, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 586/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical",
codi 455004, centre cost 13101, capítol 7, subcpt. 78000, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 587/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical",
codi 455004, centre cost 13105, Casa de Cultura, capítol 6, subcpt.
64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 588/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "difusión musical",
codi 455004, centre cost 13106, Fonoteca, capítol 2, subcpt. 22109,
durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 589/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "fomento y animación
teatral", codi 455005, centre cost 13101, capítol 4, subcpt. 48000,
durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 590/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "fomento y animación
teatral", codi 455005, centre cost 13101, capítol 7, subcpt. 78000,
durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 594/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación
lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 7, subcpt. 78000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 595/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 2, subcpt.
22209, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 596/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 4, subcpt.
48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 597/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 6, subcpt.
61100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 598/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 6, subcpt.
62000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 599/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 6, subcpt.
64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 600/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 7, subcpt.
76000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 591/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación
lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 4, subcpt. 48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 601/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 7, subcpt.
76200, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 592/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación
lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 602/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13109, capítol 7, subcpt.
78000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 593/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "planificación
lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006, centre cost
13115, capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 604/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13110 Arxiu del Regne
de Mallorca, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
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RGE núm. 605/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13111 Museu de
Mallorca, capítol 2, subcpt. 22606, durant 1995. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 606/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13111 Museu de
Mallorca, capítol 2, subcpt. 22706, durant 1995. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 607/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13111 Museu de
Mallorca, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 608/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13113 Museu de
Menorca, capítol 2, subcpt. 22706, durant 1995. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).

RGE núm. 614/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
2, subcpt. 22606, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 615/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
2, subcpt. 22602, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 616/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
2, subcpt. 22706, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 617/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
2, subcpt. 22709, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 618/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
4, subcpt. 48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 609/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13113 Museu de
Menorca, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).

RGE núm. 619/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
6, subcpt. 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 610/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13114 Museu
Arqueològic d'Eivissa, capítol 2, subcpt. 22606, durant 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 620/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
7, subcpt. 71100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 611/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13114 Museu
Arqueològic d'Eivissa, capítol 2, subcpt. 22706, durant 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 612/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "protección de los
bienes culturales", codi 455007, centre cost 13114 Museu
Arqueològic d'Eivissa, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 613/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción
deportiva", codi 457001, centre cost 13301 Direcció General
d'Esports, capítol 2, subcpt. 22601, durant 1995. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).

RGE núm. 621/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "promoción deportiva",
codi 457001, centre cost 13301 Direcció General d'Esports, capítol
7, subcpt. 76100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 622/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones
deportivas", codi 457002, centre cost 13301 Direcció General
d'Esports, capítol 6, subcpt. 60100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 623/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones
deportivas", codi 457002, centre cost 13301 Direcció General
d'Esports, capítol 7, subcpt. 76000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
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RGE núm. 624/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones
deportivas", codi 457002, centre cost 13302 Polideportivo
Príncipes de España, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 625/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "instalaciones
deportivas", codi 457002, centre cost 13303 Escuela Nacional de
Vela Calanova, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa de 7
de febrer del 1996).
RGE núm. 626/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment i promoció dels diversos arxius existents en la
Comunitat Autònoma. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 627/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, direcció i serveis generals de la
Conselleria, centre cost 13001, capítol 6, subcpt. 62000, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 628/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, direcció i serveis generals de la
Conselleria, centre cost 13001, capítol 6, subcpt. 64000, durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 629/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost 13001, capítol 6,
subcpt. 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 630/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li.", centre cost 13101, capítol 4,
subcpt. 47000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 634/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol 6, subcpt.
62000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 635/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol 6, subcpt.
64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 636/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol 7, subcpt.
76100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 637/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost Biblioteca Pública de
Palma, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 638/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost Biblioteca Pública de
Maó, capítol 6, subcpt. 62000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del
1996).
RGE núm. 639/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción de
actividades culturales para la tercera edad" , centre cost 13001,
capítol 6, subcpt. 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 640/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción de
actividades culturales para la tercera edad" , centre cost 13101,
capítol 4, subcpt. 48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 631/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol 4,
subcpt. 46100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 641/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes a orquestres i corals d'alumnes durant 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 632/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol 2,
subcpt. 22706, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 642/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció i foment de les manifestacions culturals durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 633/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa "Promoción, difusión
y estímulo de la producción li." , centre cost 13101, capítol 2,
subcpt. 22606, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 643/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de les manifestacions musicals i teatrals durant
1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 644/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció de concerts de música durant 1995. (Mesa de
7 de febrer del 1996).

RGE núm. 655/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422004, capítol 7,
subconcepte 71100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 645/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a iniciatives per a la conservació dels béns culturals de les
Illes Balears al llarg de 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 656/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa educació d'adults,
capítol 4, subconcepte 46000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del
1996).

RGE núm. 646/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a protecció i millora dels béns culturals durant 1995. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 647/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a relacions amb CC AA que tenen transferides les
competències d'educació. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 648/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i
creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 6, subcpt.
64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 649/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i
creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 4, subcpt.
48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 650/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i
creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 6, subcpt.
62000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 651/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 4,
subconcepte 44100, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 652/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 4,
subconcepte 48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 653/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 6,
subconcepte 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 654/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422004, capítol 4,
subconcepte 48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 657/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa educació d'adults,
capítol 4, subconcepte 46200, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del
1996).
RGE núm. 658/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa educació d'adults,
capítol 4, subconcepte 48000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del
1996).
RGE núm. 659/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa formació musical i
creació d'escoles de música, centre cost 13202, capítol 4, subcpt.
46000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 660/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, capítol 6, programa 422001,
subconcepte 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 661/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 4,
subconcepte 46000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 662/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 4,
subconcepte 47000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 663/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 6,
subconcepte 62000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 664/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422002, capítol 6,
subconcepte 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 665/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de la secció 13, programa 422003, capítol 6,
subconcepte 64000, durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 666/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajuda a les escoles de música dels municipis de Balears
durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 685/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aigua que s'ha
tractat i fang que s'ha produït a cadascuna de les depuradores que
controla l'Ibasan. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 667/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a elaboració d'un pla d'educació d'adults adaptat a la
realitat sòcio-econòmica de les Illes Balears. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 686/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destí i anàlisis de
l'aigua depurada l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 668/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a formació del professorat del Conservatori i de les escoles
de música. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 669/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a elaboració, edició i adquisició de material didàctic i
pedagògic durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 670/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció i foment de la cultura amb la realització
d'exposicions durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 687/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destí dels fangs
produïts l'any 1995 a les depuradores que controla l'Ibasan. (Mesa de
7 de febrer del 1996).
RGE núm. 688/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Serbasa. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 689/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa la Junta d'Aigües de Balears. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 690/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 671/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció i foment de la filmografia a les Balears durant
1995, any del centenari del cinema. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 691/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibavi. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 672/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa al suport genèric a la producció editorial en llengua
catalana. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 692/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut Balear de Serveis a la Joventut. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 673/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de la investigació i difusió de la cultura popular
de les Illes Balears durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 693/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut Balear de Disseny. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 674/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assistència a fires relacionades amb el món del llibre
durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 675/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a activitat de l'Arxiu d'Imatge i So de les Illes Balears
durant 1995. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 676/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes a les empreses fonogràfiques que editen en català
o de compositors de les Illes Balears. (Mesa de 7 de febrer del
1996).
RGE núm. 683/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemàtica dels residus dels escorxadors locals. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).

RGE núm. 694/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibatur. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 695/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibasan. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 696/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Fires i Congressos de les Balears, S.A. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 697/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Ibabsa. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 698/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Seamasa. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 699/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Sefobasa. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 700/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Semilla, S.A. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 701/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Foment Industrial, S.A. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 702/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Isba Serveis, S.A. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 712/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut d'Estudis Baleàrics.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 713/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Serbasa. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 714/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 703/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Isba, SGR. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 715/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibavi. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 704/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa el Centre Balears Europa. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 716/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de Disseny.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 705/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa els Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 706/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Bitel, S.A. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 707/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa l'Institut Balear de l'Aigua (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 708/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Gestió Sanitària de Mallorca. (Mesa de 7 de febrer del
1996).
RGE núm. 709/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa Agama. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 717/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibatur. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 718/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibasan (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 719/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Fires i Congressos de les
Balears, S.A. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 720/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Ibabsa. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 710/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vehicles de què
disposa el Govern de la Comunitat. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 721/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Seamasa. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).

RGE núm. 711/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres la Junta d'Aigües de
Balears. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 722/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Sefobasa. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 723/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Semilla, S.A. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 724/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Foment Industrial, S.A. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 725/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que tenia
oberts l'any 1995 a entitats financeres Isba Serveis S.A. (Mesa de 7
de febrer del 1996).
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RGE núm. 726/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres Isba, SGR. (Mesa de 7
de febrer del 1996).

RGE núm. 745/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a mesures preventives i sancionadores. (Mesa
de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 727/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres el Centre Balears
Europa. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 758/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
diferències d'actuació quan s'està a l'oposicio i quan es compta amb
majoria al Parlament. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 728/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres els Serveis Ferroviaris
de Mallorca. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 759/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a facultats
de les minories parlamentàries per crear comissions d'investigació.
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 729/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres Bitel, S.A. (Mesa de 7
de febrer del 1996).

RGE núm. 760/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
en matèria de publicitat efectuades per la Conselleria d'Agricultura
i Pesca. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 730/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres l'Institut Balear de
l'Aigua. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 761/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de Promoció del Turisme durant
l'any 1994 i 1995 (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 731/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres Gestió Sanitària de
Mallorca. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 762/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Centre Balears Europa durant l'any 1994
i 1995 (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 732/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres Agama. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).

RGE núm. 763/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Agama durant l'any 1994 i 1995 (Mesa de
7 de febrer del 1996).

RGE núm. 733/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comptes que
tenia oberts l'any 1995 a entitats financeres el Govern de la
Comunitat. (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 764/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut de Biologia Animal S.A. durant l'any 1994
i 1995 (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 734/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa de benestar social i sanitari en aplicació del
I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. (Mesa de 7 de febrer del
1996).

RGE núm. 765/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Serveis d'Aqüicultura Marina S.A. durant
l'any 1994 i 1995 (Mesa de 7 de febrer del 1996).

RGE núm. 735/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa de formació i integració laboral en
aplicació del I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. (Mesa de 7
de febrer del 1996).
RGE núm. 736/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa d'educació, cultura i esports en aplicació
del I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 737/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats del programa de cooperació i foment de l'associacionisme
en aplicació del I Pla d'igualtat d'oportunitats de la dona. (Mesa de
7 de febrer del 1996).

RGE núm. 766/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per Foment Industrial S.A. durant l'any 1994 i 1995
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 767/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de Disseny durant l'any 1994 i 1995
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 768/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut durant l'any
1994 i 1995 (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 769/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'Institut Balear de l'Aigua durant l'any 1994 i 1995
(Mesa de 7 de febrer del 1996).
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RGE núm. 770/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Ficobalsa durant l'any 1994 i 1995
(Mesa de 7 de febrer del 1996).

El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 771/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Gesma durant l'any 1994 i 1995 (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 772/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Ibasan durant l'any 1994 i 1995 (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 773/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Sefobasa durant l'any 1994 i 1995 (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 774/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Semilla durant l'any 1994 i 1995 (Mesa
de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 775/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per l'empresa Ibavi durant l'any 1994 i 1995 (Mesa de
7 de febrer del 1996).

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Els perills derivats de la proliferació del Carpobrotus
edulis a les Illes Balears, i especialment a l'illa de Menorca són
especialment greus per a ls ecosistemes litorals autòctons. Atès que
aquesta problemàtica podria fer-se extensiva a altres zones
costaneres del sud de la Unió Europea, hi ha possibilitats de rebre
ajut financer en el sector de la investigació a través de l'aplicació del
programa FAIR, en el context del quart programa marc comunitari
d'investigació i desenvolupament tecnològic (IDT) , en els sectors
de l'agricultura i la pesca en el període 1994-1998.
Està al corrent la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
programa FAIR i de les possibilitats que se'n deriven pel que fa a
finançament a la investigació?
Està al corrent la Conselleria que el 15 de desembre (DO
C 337 de 15.12.1995) es publicà una tercera convocatòria de
presentació de propostes?

RGE núm. 776/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any
1994 i 1995 (Mesa de 7 de febrer del 1996).
RGE núm. 777/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Presidència i Vice-presidència durant l'any 1994
i 1995 (Mesa de 7 de febrer del 1996).

Si no ho ha fet encara, pensa fer-ho?
Palma, a 24 de gener del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 778/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
sol•licituds presentades a la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
d'acord amb el Decret 3/1995 de 13 de gener. (Mesa de 7 de febrer
del 1996).
RGE núm. 779/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Villarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
derogació Decret 3/1995 de 13 de gener de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
Palma, a 7 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Davant la preocupant proliferació del Carpobrotus edulis
a l'illa de Menorca, la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern balear va fer un informe l'abril del 1993 amb la finalitat
d'elaborar un pla d'actuació per tal d'eradicar aquesta espècie
vegetal dels territoris afectats. En una resposta que el Govern
balear lliurà a la Comissió Europea -arran d'una pregunta
formulada pel diputat europeu Joan Vallvé- s'assegurava que
l'esmentat pla ja estava en curs d'execució.
Se'ns pot informar quan començà a executar-se aquest
pla?
Se'ns pot informar quins són els terminis i fases
d'actuació i quantia?
Se'ns pot informar de quins han estat els resultats fins
ara?
Palma, a 24 de gener del 1996.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13201-42200154000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13201422002-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13201-42200648000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13001422003-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13202-42200764000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

J)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13201422003-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13001-45100164000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13201422005-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

O)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13001455001-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13107-45500264000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

P)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13001455002-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13108-45500264000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

Q)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13101455002-48000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13101-45500347000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13101455002-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13102-45500364000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

V)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13105455003-61100 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13101-45500578000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13101455004-48000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13115-45500664000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13105455004-64000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

Quines despeses s'han carregat a la partida 13115-45500678000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13109-45500764000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13109455007-61100 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13111-45500748000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13109455007-76000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13301-45700171100 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13109455007-76200 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13302-45700262000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines despeses s'han carregat a la partida 13109455007-78000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant
quantitat, data, perceptor, i destí del romanent o de les
modificacions de pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Quines despeses s'han carregat a la partida 13303-45700262000 corresponent als pressuposts de 1995, especificant quantitat,
data, perceptor, i destí del romanent o de les modificacions de
pressupost en el cas que s'hagin produït?
Palma, a 23 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
La particular situació en què es troben molts paratges
costaners de la nostra illa -tals com l'establiment de peatges per
accedir a les platges i vedats- està generant conflictes entre els
drets de la propietat privada i els drets constitucionals dels
ciutadans pel que fa a fruir de la natura i del medi ambient (art. 45
de la Constitució espanyola) amb llibertat de pas i ús innocu
(recollida de tàperes, de cargols, d'espàrrecs, de camamilla;
esbargiment, contemplació del paisatge, excursionisme, etcètera).
És cert que la Constitució reconeix el dret a la propietat
privada (art. 33.1), però "la funció social" (art. 33.2) d'aquests
drets suposen un correctiu que fa que aquests no puguin ser
contemplats com a absoluts com succeïa en temps de les
institucions romanes o en el codi civil napoleònic. La llei pot
declarar de forma expressa quins són els límits de la propietat. De
fet, així succeeix amb la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio histórico español, i amb el Reial Decret 111/1986, de
10 de gener, que parcialment la desenvolupa. Especialment, per
tot quant afecta als béns d'interès cultural, mobles i immobles
(monuments, llocs històrics, edificis singulars, etcètera).
Les autoritats menorquines reiteradament han tingut
ànsia de vetlar per la servitud de pas i el lliure trànsit que el camí
de Cavalls suposava fins a fa ben poc temps. "Fa quaranta o
cinquanta anys -escriu Joan C. de Nicolás (El camí de Cavalls de
Menorca, ahir i avui, ed. Conselleria de Cultura del Govern de les
Illes Balears, Palma, 1992)- (els pagesos) encara es veien obligats
a mantenir obert i marcat amb pedres emblancades el vell camí"
(p. 7). I quan el novembre de 1961 el General Governador militar
de Menorca dirigí un escrit als alcaldes de l'illa per comunicar-los
que el camí de Cavalls havia perdut tot l'interès militar pel qual
havia estat creat i, en conseqüència, a partir d'aquella data els
propietaris dels llocs afectats quedaven descarregats de l'obligació
que abans tenien de mantenir obert el camí, davant aquella
novetat, l'alcalde de Ciutadella publicà un anunci o ban (dia 16 de
desembre de 1961), que textualment deia:
"El camí de Cavalls ha dejado de tener interés militar,
según oficio remitido por el Excmo. Sr. Gobernador Militar de
Menorca. No obstante ello esta Alcaldía hace público, que la
servidumbre creada por dicho camino subsiste, toda vez que el camí
de Cavalls desde hace doscientos años es una vía de tránsito libre,
prestando un servicio tanto a las zonas rurales como turísticas".
Les diferents urbanitzacions construïdes a la nostra illa
han incidit sobre el camí de Cavalls tallant-lo, però és possible
encara resseguir-lo en bona part. Recuperar aquesta via és una
qüestió de menorquinisme: propicia el coneixement directe, viu,
de l'illa (geologia, orografia, vegetació, fauna, cultura prehistòrica,
etnografia etcètera) i els valors d'utilitat social que presenta són
molts i van des dels històrico-culturals ja referits als paisatgístics
i turístics (senderisme ecològic, excursionisme, accés a platges i
indrets costaners, circuit de torres i talaies, etcètera). Tots aquests
valors varen ser considerats per les autoritats insulars que instaren
(CIM, setembre de 1988) i per les autoritats autonòmiques, que
aprovaren (abril de 1989) la incoació de l'expedient de declaració
de Bé d'Interès Cultural a favor de l'immoble "Camí de Cavalls",
a Menorca, amb categoria de monument, segons la declaració
expressada a l'Annex I de la Resolució de la Conselleria de
Cultura (BOCAIB, 62, de 20-05-1989)
Ja han transcorregut més de sis anys d'ençà d'aquella
resolució ben intencionada i res no s'ha conclòs, si no és que el
camí, el monument, ha estat malintencionadament esborrat en
nombrosos i diversos indrets. I, per tant, s'ha incomplert de
manera flagrant l'article segon de l'esmentada resolució del
Govern balear ("Establir una zona de protecció al voltant del Bé
declarat d'Interès Cultural, d'acord amb el que disposa el Reial
Decret 111/1986, article 12.1 Els límits de l'esmentada protecció
s'assenyalen a l'Annex 1").
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Més encara, l'article quart de la Resolució diu:
"Comunicar a tots els ajuntaments de Menorca que, segons el que
disposen els articles 12.3 del R.D. 111/1986, de 10 de gener i 16.25
i 37 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, totes les obres, intervencions
o tractaments que hagin de realitzar-se als béns incoats o declarats
d'interès cultural, o al seu entorn, no podran dur-se a terme sense
que l'organisme competent hagi aprovat prèviament el projecte
d'obra".
A la vista d'aquesta disposició legal resulta sorprenent que
l'Ibasan (organisme propi de l'administració autonòmica competent
en la matèria) projectàs i construís una estació depuradora d'aigües
residuals (i que l'Ajuntament de Ciutadella presumptament
l'autoritzàs) sense salvar el tram del camí de Cavalls que les obres
i la carretera (actualment prohibida a l'ús públic) d'accés a l'EDAR
interferien o que s'hagi concedit un vedat de caça (PM 11632) que
també interfereix privatitzant l'esmentada via.
Atesa aquesta explicació formulam la següent pregunta:
Per quin motiu es va construir l'estació depuradora
d'aigües residuals de Ciutadella en l'àrea de protecció del camí de
Cavalls quan se segueix la incoació d'expedient per a la seva
declaració de Bé d'Interès Cultural?
Considera el Govern balear que l'exemple que amb
aquesta construcció ha donat l'Administració autonòmica serà una
bona manera d'obligar els nombrosos i diversos propietaris de
terrenys per on transcorre el camí de Cavalls a complir amb les
obligacions que la protecció i conservació d'un Bé d'Interès Cultural
assenyala?
Es Castell, a 11 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

La paret seca forma part del paisatge de les Illes Balears,
i molt especialment del paisatge menorquí. Segles i segles de
treballs, homes i homes treballant, han teixit una xarxa de paret
seca que identifica el paisatge insular. La importància d'aquesta
modalitat en la construcció de marges és palesa quan no es permet
la seva substitució per altres tipus de construcció.

L'article 6 de la Llei 6/1991, de 20 de març, de protecció
dels arbres singulars de les Balears, assenyala que a efectes de
protecció dels arbres singulars catalogats, es disposarà de la partida
pressupostària necessària.

Quan s'obre una carretera nova o quan es modifica el
traçat d'alguna carretera existent sempre es té en compte la
restitució dels trams de paret seca que s'ha hagut d'esfondrar. Fa
poques setmanes es va inaugurar la variant de la carretera
Ciutadella-Maó al seu pas per Alaior. Són més de tres quilòmetres
de nova carretera. Així es pot observar que en molts trams
d'aquesta variant encara no s'han aixecat les parets seques que
delimiten i separen la vorera de la carretera amb el camp, amb les
tanques. A part que aquesta falta transmet una imatge d'obra
inacabada, sembla ser que per part de la Conselleria d'Obres
Públiques ja s'ha abonat el cost per a la construcció d'aquestes
parets.

Quina és la partida destinada a la protecció dels arbres
singulars a les Illes Balears, prevista en els pressuposts per 1996?
Es Castell, 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

És per aquests motius que formulam la següent pregunta:
1.- Quants metres lineals de paret seca estan encara per
construir a la variant de la carretera Ciutadella-Maó al seu pas per
Alaior?
2.- Per quin motiu encara estan sense construir alguns
trams de paret seca en la variant de la carretera Ciutadella-Maó?
3.- Quines accions pensa prendre el Govern balear per
assegurar el definitiu i total tancament dels marges de la carretera?

L'article 2.4 de la Llei 6/1991, de 20 de març, de protecció
dels arbres singular, estipula que els arbres singulars seran
identificats mitjançant una placa inamovible ubicada al seu entorn
1.- Quants arbres singulars de les Illes Balears disposen de
placa identificativa al seu voltant a gener de 1996?
2.- Quants arbres singulars localitzats a Menorca disposen
de placa identificativa al seu voltant a gener de 1996?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, 14 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'article 7 de la Llei 6/1991, de 20 de març, de protecció
dels arbres singulars, assenyala l'autoritat de la Comunitat
Autònoma per a penalitzar la destrucció, alteració o perjudici que
puguin patir els arbres singulars catalogats.
1.- De quina manera s'exerceix la vigilància dels arbres
singulars catalogats?
2.- Quants expedients de sanció s'han interposat, d'ençà
l'aprovació de la Llei fa cinc anys, per destrucció, alteració o
perjudici soferts per arbres singulars catalogats a les Illes Balears?
Es Castell, 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina ha estat l'ajuda i col•laboració (tant econòmica com
d'altre caràcter) als ajuntaments de les Illes pels seus serveis
d'informació juvenil, amb detall d'aquesta per cadascun dels casos?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins ajuntaments de les Illes en general i de Menorca
en particular han sol•licitat la remissió mensual d'informació
juvenil, especialment pel que fa a borsa de treball?

Un total de 1003 establiments i institucions de les Illes
Balears participen en el programa "carnet jove" amb descomptes als
usuaris de les Illes.

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

1.- Quin seguiment i control es fa del compliment dels
descomptes establerts per part dels comerços, entitats i institucions
als joves que presenten el carnet jove?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

2.- S'ha obert cap expedient informatiu per incompliment
de l'obligació de descomptes? Quants expedients s'han tramitat
durant 1995?

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

3.- S'ha denunciat o presentat cap reclamació per part dels
usuaris per incompliment dels descomptes que preveu el programa
"carnet jove"?

1.- Quin cost total va tenir la campanya de publicitat i
difusió "Anorèxia i bulímia"?

4.- Sap el Govern balear que hi ha ajuntaments de les Illes
que no apliquen descomptes als usuaris del carnet jove i que no fan
cap promoció d'aquesta possibilitat?

2.- Quin va ser el cost parcial en matèria de publicitat?

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.- Quina quantitat de tríptics informatius es varen editar
i quina va ser la seva distribució concreta per illes i punts
d'informació?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
4.- Quines conferències es varen realitzar al marc
d'aquesta campanya i en quines ciutats varen tenir lloc aquestes
conferències?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que en la resposta a la pregunta 2915/95, sobre
l'abast del carnet jove per illes i trams d'edat no s'inclou referència
al percentatge d'aquest abast reiter la següent qüestió:
Quin és el percentatge en cadascuna de les illes de joves
que gaudeixen del "carnet jove" en relació al total de joves del
mateix tram d'edat?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll

1.- Quin cost total va tenir la campanya de publicitat i
difusió "Sectes destructives"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2.- Quin va ser el cost parcial en matèria de publicitat?
AT)
3.- Quina quantitat de tríptics informatius es varen editar
i quina va ser la seva distribució concreta per illes i punts
d'informació?
4.- Quines conferències es varen realitzar al marc
d'aquesta campanya i en quines ciutats varen tenir lloc aquestes
conferències?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina ha estat la participació d'informadors juvenils de
Menorca, Eivissa i Formentera en cadascun dels següents cursos de
formació:
Atenció al client. Màrqueting per a informadors.
Introducció als problemes sanitaris de la joventut. Sectes
destructives. Anorèxia i bulímia. Programes europeus. El nou
sistema educatiu. IV curs de capacitació per a informadors juvenils.
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès que entre els punts d'informació juvenil que
apareixen en tràmit de creació no se'n contempla cap a l'illa de
Menorca.

Quines han estat les despeses de la secció 15, programa
protecció i defensa del medi ambient, centre de cost 15201, capítol
6, subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter durant l'any
1995?, especificant-ne concepte, quantitat, data i perceptor.

Quina és la previsió del Govern per ampliar la xarxa de
punts d'informaciò juvenil a Menorca durant 1996?

Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que els pressuposts generals de la CAIB per 1996
preveuen una inversió de 20 milions de pessetes per neteja,
manteniment i conservació de torrents a l'illa de Menorca al llarg
de 1996.

Quines han estat les despeses de la secció 15, programa
protecció i defensa del medi ambient, centre de cost 15201, capítol
6, subcpt. 60101, despeses en creació d'àrees recreatives durant
l'any 1995?, especificant-ne concepte, quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

1.- Quins torrents seran objecte de neteja, manteniment
i conservació durant el 1996 a Menorca?
2.- Quins criteris s'han fet servir per delimitar les
actuacions que a l'efecte es realitzaran a l'illa de Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)

3.- En quina situació es troba el desenvolupament del Pla
general de llits fluvials que s'han de realitzar en el marc del
conveni firmat a l'efecte entre el Govern balear i el Ministeri
d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient el 26.03.1994?
Es Castell, a 19 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 15, programa
protecció i defensa del medi ambient, centre de cost 15201, capítol
6, subcpt. 60100, despeses en inversió nova i altres inversions
durant l'any 1995?, especificant-ne concepte, quantitat, data i
perceptor.
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les ajudes concedides per la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports a clubs, esportistes i tècnics de
Menorca durant l'any 1995 amb l'objecte de participar a
competicions i proves esportives el lloc de realització de les quals
hagi estat l'illa de Mallorca?, especificant-ne objecte de l'ajuda,
quantia i perceptor de l'ajuda.
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les beques per a esportistes i tècnics
d'alt nivell de Balears concedides durant l'any 1995?, especificantne objecte de la beca, quantia de la beca i perceptor.

Atès que la memòria que acompanya els pressuposts de la
secció 13 per 1995 presenta, entre les seves activitats, la realització
de "cursos, conferencias, jornadas, etc." en el subprograma
"protección de los bienes culturales"

Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins "cursos, conferències, jornades, etc." en matèria de
protecció dels béns culturals ha organitzat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports duran l'any 1995?, especificant-ne concepte del
curs, conferència o jornades, pressupost de despeses de cada
activitat, lloc de realització de les referides activitats.

BC)

Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines iniciatives ha portat a terme la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant l'any 1995 per a donar
compliment a l'activitat 04-02 "Desarrollo del programa de
normalización lingüística en el mundo del deporte", com es
manifesta en la memòria que acompanya els pressuposts per a
1995?
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quantes inspeccions de patrimoni s'han realitzat durant
l'any 1995?, especificant-ne inspeccions a cada illa, monuments
inspeccionats, expedients iniciats partir de les referides inspeccions.
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines iniciatives ha portat a terme, durant l'any 1995,
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per a fomentar
l'esponsorització esportiva?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

BH)

Atès que en la memòria que acompanya els pressuposts de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per 1995 presenta com
a activitat primordial el "programa de restauración monumental
mediante intervención directa o convenios"

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins convenis de col•laboració amb entitats esportives
de Balears s'han aprovat durant l'any 1995? especificant-ne
objecte de cada conveni i entitat amb la qual se subscriu,
pressupost de cada conveni i mecanisme de seguiment del
compliment dels convenis.
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

1.- Quines intervencions directes de restauració
monumental ha executat la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports durant l'any 1995?, especificant-ne monuments sobre els
quals s'ha actuat, pressupost de cada intervenció i localització de les
iniciatives realitzades.
2.- Quines intervencions, mitjançant conveni, de
restauració monumental ha executat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1995?, especificant-ne monument
sobre el qual s'ha actuat, part amb què s'ha subscrit conveni,
pressupost de cada intervenció i localització dels monuments sobre
els quals s'ha actuat.
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Atès que entre els objectius de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'anyr 1995 figurava el de l'ajuda a la
Federació de televisions locals

Atès que en la memòria que acompanya els pressuposts de
la secció 13 per 1995 apareix com a activitat "Ajuda a la Premsa
Forana"

1.- Quina ha estat l'ajuda concedida a la Federació de
televisions locals durant l'any 1995?

1.- Quina ha estat l'assignació que, com a ajuda, ha rebut
l'Associació de la Premsa Forana durant 1995?

2.- Quina ha estat l'ajuda concedida a les televisions
locals de Menorca durant 1995?

2.- Quina ha estat l'assignació que, com a ajuda, ha rebut
la premsa local de l'illa de Menorca durant l'any 1995?

Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.- Quina ha estat l'assignació que, com a ajuda, ha rebut
la premsa local de les illes d'Eivissa i Formentera durant l'any 1995?
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Les associacions Voltor, Es Mussol i Sa Talaia són les
responsables, amb el seu esforç, que els ciutadans i ciutadanes de
les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera,
respectivament, puguin sintonitzar els canals catalans de televisió.
1.- Quina ha estat l'ajuda que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha concedit a l'Associació Voltor durant 1995?
2.- Quina ha estat l'ajuda que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha concedit a l'Associació Es Mussol durant
1995?

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que en la memòria que acompanya els pressuposts de
la secció 13 per 1995 es presenta com a objectiu i activitat "ajuda a
grups professionals per a l'estrena d'obres de teatre".
Quines han estat le ajudes a grups professionals de les
Illes Balears per a l'estrena d'obres de teatre al llarg de 1995?,
especificant-ne obra que ha obtingut l'ajuda de la Conselleria,
quantia, data i companyia o grup de teatre perceptor de l'ajuda.

3.- Quina ha estat l'ajuda que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports ha concedit a Sa Talaia durant 1995?
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que en la memòria que acompanya els pressuposts de
la secció 13 per 1995 apareixen, com a objectiu i activitat, la
"realització de cursets monogràfics de teatre".
Quins cursets monogràfics de teatre s'han realitzat,
organitzats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, al llarg
de 1995?, especificant-ne concepte de cada curset, nombre de
participants, lloc de celebració, cost de cada curset.
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

BOPIB núm. 29 - 16 de febrer del 1996
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

615

4.- De quina manera s'ha procurat la difusió del
coneixement i l'aplicació dels sistemes de producció ecològica?

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Es Castell, a 24 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Atès que en la memòria que acompanya els pressuposts
de la secció 13 per 1995 es contempla "organización de los
circuitos itinerantes de teatro en colaboración con los
ayuntamientos"

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Quines obre de teatre realitzades a les Illes Balears
s'han promocionat a través del circuit itinerant organitzat en
col•laboració amb els ajuntaments?
2.- Quines reunions s'han mantingut, i amb quins
ajuntaments, per a la realització del circuit itinerant de teatre
durant 1995?
3.- Quines partides pressupostàries s'han destinat al llarg
de 1995 per a la realització del referit circuit itinerant de teatre?
4.- Quin coneixement i participació han tingut els
consells insulars durant 1995 per a la realització del referit circuit
itinerant de teatre?
5.- Quantes representacions d'obres teatrals han tingut
lloc a les Illes Balears durant l'any 1995 i quantes d'aquestes
representacions han tingut l'ajuda de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports?
Es Castell, a 22 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
L'article 14 del Decret 99/1994, de 12 e setembre, pel qual
es crea el Consell Balear d'Agricultura Ecològica, estableix que la
Conselleria d'Agricultura i Pesca haurà d'habilitar els inspectors
necessaris al CBAE per l'exercici de les funcions encomanades com
autoritat única de control de la producció agroalimentària ecològica
al territori de les Illes Balears.
- A gener de 1996, quants inspectors estan habilitats per
al compliment de les funcions encomanades al CBAE?
- De quins serveis tècnics disposa el CBAE per complir
l'article 15 del Decret 99/1994?
- Quins cursets, estudis, seminaris, altres activitats per a
la formació d'operadors, etcètera, s'han organitzat al llarg de 1995
per al desenvolupament de l'agricultura ecològica a càrrec del
CBAE?
- Quins cursets, estudis, seminaris, altres activitats per a
la formació d'operadors, etcètera, es preveuen organitzar al llarg de
1996 per al desenvolupament de l'agricultura ecològica a càrrec del
CBAE?

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Amb el Decret 99/1994, de 21 de setembre, de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, es dóna compliment al
Reglament (CEE) 2029/91, del Consell, sobre producció agrícola
ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris
i al Reial Decret 1852/1993, de 22 d'octubre.
L'article 4 del Decret assenyala "La Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, exercirà, en el territori de les Illes Balears,
les funcions d'autoritat competent, d'acord amb el que es disposa
en els articles 8 i 9 del Reglament (CEE) 2092/91, del Consell, de
24 de juny. " És en l'exercici d'aquesta autoritat que es crea el
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica "com a òrgan
col•legiat i desconcentrat de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
que tindrà al seu càrrec l'exercici de les funcions d'autoritat única
de control en el territori de les Illes Balears."
Atès que ja ha transcorregut més d'un any d'aquesta
creació, formulam les preguntes següents:
1.- Quines activitats s'han realitzat durant 1995 per a la
"promoció del consum i la difusió dels productes agroalimentaris
ecològics" (art. 6)?
2.- Quines "propostes o orientacions en matèria de
producció agrària ecològica" s'han adreçat mitjançant informe a
la Conselleria d'Agricultura i Pesca (art. 6)? Quina ha estat la
resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a aquests
"informes"?
3.- De quina forma s'ha complert l'apartat a) de l'article
6, en el sentit de donar suport tècnic per a l'elaboració d'estudis i
l'execució de projectes de reconversió productiva d'explotacions
agràries i d'empreses agroalimentàries que desitgin iniciar
produccions o elaboracions de productes segons el sistema de
l'agricultura ecològica?

Es Castell, a 24 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
1.- Quina assignació pressupostària atorgà la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears al CBAE pel seu funcionament
corresponent a 1995?
2.- Quina assignació pressupostària ha atorgat la
Comunitat Autònoma al CBAE per 1996?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En quina data fou contractat com a director-gerent a
l'Institut Balear de Disseny el Sr. Salvador Fortuny Salas?
Palma, a 25 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.- En cada cas, quin és el pes percentual de l'assignació
econòmica de la CAIB en els pressupost global del CBAE, que ha
de ser ratificat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca (art. 9
Decret 99/1994, de 21 de setembre)?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Castell, a 24 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses realitzades per la
Conselleria d'Obres Públiques en relació al manteniment, serveis
i inversió a cadascun dels ports de la Comunitat Autònoma durant
l'any 1995?

BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Ha realitzat la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori un estudi sobre el cost del transport marítim entre les
illes?
Si pensen subvencionar el cost del transport per a persones
residents que utilitzen aquest servei entre Formentera i Eivissa, es
plantegen la possibilitat de fer-ho per a la resta de les Illes, en les
seves comunicacions marítimes?
Palma, a 25 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 25 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)

BS)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
- Quines accions ha realitzat la Conselleria de Turisme
una vegada coneguda la campanya publicitària que estava duent
a terme el tour operators 18-30 a Anglaterra utilitzant eslògans
eròtics per atreure clients en els viatges que organitzen a les
nostres illes?
- Ha mantingut la Conselleria de Turisme alguna reunió
amb els representants legals d'aquest tour operators a la nostra
comunitat respecte a aquest tema?
- Ha mantingut o pensa mantenir l'esmentada conselleria
alguna reunió amb els empresaris que contracten les seves places
hoteleres amb aquests tour operators fent-los observar el greu
perjudici que causen a tot el sector?
- Durà a terme aquesta conselleria alguna acció
sancionadora pel greu perjudici que ocasiona aquest tour operators
amb aquestes campanyes?
Palma, a 25 de gener del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Quins han estat els ingressos recaptats a 1995 pel Govern
de la Comunitat, a cadascun dels ports de la Comunitat pel
cobrament de les tarifes generals i especials d'aplicació?
Palma, a 25 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX)

CA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona H de Mallorca?

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona E de Mallorca?

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

CB)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona G de Mallorca?

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona D de Mallorca?

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

CC)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona F de Mallorca?

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona C de Mallorca?

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona B de Mallorca?
Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)

CE)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs convocat per l'Ibasan pel contracte de serveis,
manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexos de col•lectors, bombeigs, emissaris i
instal•lacions annexes corresponents a la zona A de Mallorca?

Quins són els expedients en tràmit i finalitzats que ha
incoat la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori per
infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres?
Quins han estat els infractors, motius i sancions dels
expedients finalitzats?
Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'execució a 1993, 1994 i 1995 del Pla
Especial de subvencions en matèria de policies locals?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les subvencions concedides a 1994 i 1995
per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, a
entitats locals per a la redacció de planejament urbanístic?

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)

CJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les associacions no governamentals
dedicades a la conservació de la natura, registrades al Registre
d'organitzacions creat per Decret 11/1993, de dia 11 de febrer?

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs del contracte d'obres convocat per l'Ibasan per a la
remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de sa Pobla
(Mallorca)?

Existeix algun conveni de col•laboració entre el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i alguna d'aquestes
associacions?

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Han rebut aquestes associacions a 1994 i/o 1995 ajut o
subvenció per part del Govern de la Comunitat Autònoma?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs del contracte d'obres convocat per l'Ibasan per a la
remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa
Gertrudis (Eivissa)?
Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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d'edat obligats a la prostitució en gran part dirigida al turisme
internacional?

CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Es Castell, a 25 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quines són les empreses, ofertes presentades i resolució
del concurs del contracte d'obres convocat per l'Ibasan per a la
remodelació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa
Maria (Mallorca)?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de gener del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin tractament reben els residus orgànics que es
produeixen a l'escorxador de Mercapalma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Qui és el gestor d'aquests residus?
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Aquests dies passats la reina Sirikit de Tailàndia ha
realitzat una visita privada a la nostra comunitat autònoma. Per
aquest motiu, les autoritats autonòmiques encapçalades pel Molt
Honorable President del Govern balear, Sr. Cristòfol Soler, la
varen anar a rebre oficialment, li varen retre homenatge i diverses
atencions. Tailàndia és un dels estats millor situats entre els que,
segons Amnistia Internacional, vulneren els Drets Humans. És per
aquest motiu que formulam les preguntes següents:
1.- Va aprofitar el president Sr. Cristòfol Soler la
conversa amb la reina de Tailàndia per exposar-li quan pensa
aquell país adherir-se al Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics, i complir l'anunci fet durant la Conferència Mundial
sobre Drets Humans de les Nacions Unides (Viena, juny de
1993)?

On s'aboquen finalment o quin aprofitament tenen?
Palma, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin tractament reben els residus orgànics que es
produeixen a l'escorxador de Carma (Marratxí)?
Qui és el gestor d'aquests residus?
On s'aboquen finalment o quin aprofitament tenen?

2.- Va deixar caure el president Sr. Cristòfol Soler,
durant les converses mantingudes amb la reina de Tailàndia, la
qüestió de la deportació dels delegats internacionals en la
Conferència sobre els Drets Humans al sud-est d'Àsia, celebrada
a Tailàndia?
3.- Es va interessar el president Sr. Soler per la situació
de les 39 persones desaparegudes durant les jornades de repressió
de les manifestacions per la democràcia, el maig de 1992?
4.- Va plantejar el president Sr. Cristòfol Soler a la reina
Sirikit la qüestió del procés judicial contra Sulak Sivaraksa,
destacat crític social i erudit budista, per haver fet ús del dret a la
lliure expressió?
5.- Va exposar el nostre president, aprofitant el contacte
amb la reina de Tailàndia, el parer davant la permanència de la
pena de mort a Tailàndia i la situació en què es troben els
aproximadament cent presos que esperen l'execució de la
condemna?
6.- En quin sentit es manifestà el president de la nostra
comunitat davant la visitant il•lustre sobre el tractament "cruel,
inhumà o degradant" (informe anual d'Amnistia Internacional
1994) que sofreixen els presos comuns a les presons tailandeses?
7.- En les converses mantingudes, es va tractar la qüestió
de la mort de detenguts quan eren custodiats per la policia
tailandesa?
8.- Es va tractar, igualment, sobre la detenció de
sol•licitants d'asil polític i refugiats procedents de Myanmar i
altres països veïns en una situació encara pitjor?
9.- Va fer alguna gestió el president Sr. Cristòfol Soler
davant la reina Sirikit perquè Tailàndia s'adhereixi a la Convenció
sobre l'Estatut dels Refugiats, de 1951, i el seu Protocol de 1957?
10.- De quina manera s'exposa a la reina de Tailàndia la
preocupació per la situació de milers de fillets i filletes menors

Palma, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quins tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de l'Hospital Sant Joan de Déu?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin és el tècnic o tècnics superiors autors de l'Avanç de
normes subsidiàries del Parc Balear d'Innovació Tecnològica (Parc
BIT) que promou el Govern balear?

Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?

Palma, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins projectes del Govern de la Comunitat Autònoma,
d'altres administracions públiques o privades han fet disposició de
despesa als pressuposts de la Comunitat Autònoma de 1995 inclosos
al programa operatiu Foner II?
Per quina quantia?

A quins tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de l'Hospital Militar?
Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?

Contra quines partides dels pressuposts de 1995?
Amb quins percentatges de finançament aliens al Govern
de la Comunitat Autònoma i de quins fons europeus?

Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?
Palma, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 30 de gener del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quins tipus de tractament se sotmeten els residus
hospitalaris de la Creu Roja?
Considera el Govern satisfactòria aquesta situació?
Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de la
Comunitat per donar una solució mediambiental admissible a
aquests residus hospitalaris?
Palma, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
És cert que el Sr. Pere Rotger ha demanat, notícia
publicada en els mitjans de comunicació, la seva destitució per
manca de treball com a coordinador del Consorci 5B, i el conseller
d'Agricultura i Pesca no li ha acceptada? Si és així, per quins
motius?
Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
- Quin ha estat el detall de les despeses amb càrrec al
programa operatiu Foner II, classificades per programes, durant
l'any 1994 a cadascuna de les illes, detallant nom del perceptor,
quantia i objecte de la despesa?
- Quin ha estat el detall de les despeses amb càrrec al
programa operatiu Foner II, classificades per programes, durant
l'any 1995 a cadascuna de les illes, detallant nom del perceptor,
quantia i objecte de la despesa?
Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Dia 11 de gener del 1996 ha tingut entrada a l'Ajuntament
d'es Mercadal l'escrit de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
Reg. Sort. 4870/1995, informant del resultat de "l'anàlisi
bacteriològics i físico-químics efectuats a les platges de Tirant,
platja d'es Viver, Son Saura, Arenal d'en Castell i ses Salines,
acompanyat la qualificació, segons la Directiva 76/160 CEE, als
efectes oportuns", segons es diu a l'esmentat escrit.
No opina la Conselleria que el mes de gener és molt tard
per remetre a l'Ajuntament interessat els resultats d'aquesta anàlisi,
atès que, d'acord amb el mateix escrit, corresponen a les proves
efectuades a la primavera i l'estiu de l'any passat?
No creu la Conselleria que els "efectes oportuns" que es
puguin derivar d'aquesta informació, remesa amb tant retard, poden
resultar poc "efectius" i, com a mínim, "poc oportuns"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
De la resposta del Govern (R. Sort. 2452/1995) es
desprèn que des de la Presidència del Govern s'han concedit ajuts
a ajuntaments, i concretament als de menor nombre d'habitants. Si
bé és cert que els ajuntaments beneficiats d'Escorca (10 milions),
Banyalbufar (10 milions) i Deià (8 milions) tenen tots ells menys
de 1.000 habitants, per quin motiu l'ajuntament d'es Migjorn Gran
a l'illa de Menorca, amb una població d'uns 1.100 habitants no ha
rebut cap ajut de la Presidència del Govern, mentre que
Valldemossa, amb uns 1.300 habitants de dret, ha rebut 5.000.000
PTA?
- Creu la Presidència del Govern que pel 1996
l'Ajuntament d'es Migjorn Gran, a l'illa de Menorca, es podria
beneficiar dels ajuts concedits per la Presidència amb destí als
ajuntaments amb menor nombre d'habitants de les Balears?
- Quina quantitat pensa destinar la Presidència, amb
càrrec als seus pressuposts pel 1996, a aquest objectiu?
Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En el decurs d'un debat sobre l'agroturisme, duit a terme
a principis de gener al Club Diario de Mallorca, es va denunciar
l'existència d'una oferta il•legal de centres d'agroturisme a les Illes
Balears
- Quines inspeccions du a terme la Conselleria de
Turisme per tal de detectar aquesta oferta il•legal?
- Quants establiments il•legals s'han detectat a cada illa?
- Quines sancions s'han imposat per aquest motiu?
Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Amb quina data s'han remès els informes resultants de
l'anàlisi de les aigües de les platges, corresponents al 1995, a
cadascun dels ajuntaments de les Illes?
Quins "efectes oportuns" se suposa que han de provocar,
en els ajuntaments corresponents, la remissió dels resultats de
l'anàlisi de les aigües de les platges duita a terme per la Conselleria?
Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
És cert que els vigilants, contractats per la Conselleria
d'Agricultura, a través de Sefobasa, per detectar possibles incendis
forestals, no han comptat durant l'any 1995 amb prismàtics per
facilitar la seva feina?
És cert que tampoc han comptat amb plànols que els
permetin identificar, sense por de confusions, la zona d'on prové el
fum detectat?
És cert que, en el cas de l'illa de Menorca, no compten ni
amb un coberxo en cas que es posi a ploure?
Creu la Conselleria d'Agricultura que la seguretat social
agrària, que cobreix la contractació del personal de Sefobasa, és la
més adequada?
És cert que el mes de gener del 199 està fent feina, per
Sefobasa, a l'Albufera d'es Grau, a l'illa de Menorca, personal sense
contracte?
Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)

DE)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quin cost té la campanya publicitària del Pla Mestral de
formació ocupacional duita a terme per la Conselleria d'Economia
i Hisenda?

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"arte: promoción y exposiciones", centre de cost 13102, capítol 6,
subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada inversió, la quantitat, data i
perceptor.

Palma, a 26 de gener del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

DF)

Quines han estat les despeses de la secció 13, program
"promoción de actividades culturales para la tercera edad", centre
de cost 13101, capítol 6, subcpt. 64000, despeses en inversions de
caràcter durant 1995?, especificant-ne concepte de cada inversió,
la quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"arte: promoción y exposiciones", centre de cost 13105, capítol 6,
subcpt. 61100, despeses en inversions de reposició i altres
inversions durant 1995?, especificant-ne concepte de cada inversió,
la quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

DG)

Quines han estat les despeses de la secció 13, program
"arte: promoción y exposiciones", centre de cost 13101, capítol 4,
subcpt. 47000, despeses en transferències corrents a empreses
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència, la
quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 4,
subcpt. 46100, despeses en transferències corrents a consells
insulars durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, i quantitat corresponent, així com l'onjecte de la
transferència.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)

DL)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, program
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 4,
subcpt. 46200, despeses en transferències corrents a altres ens
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència,
objecte i quantitat corresponent.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 7,
subcpt. 77000, despeses en transferències de capital a empreses
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)

DM)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 4,
subcpt. 48000, despeses en transferències corrents a famílies
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 7,
subcpt. 78000, despeses en transferències de capital a famílies
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)

DN)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 6,
subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada inversió, objecte, perceptor i
quantitat corresponent.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13105, capítol 6,
subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada despesa, objecte, perceptor i
quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13101, capítol 7,
subcpt. 76000, despeses en transferències de capital a ajuntaments
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"difusión musical", codi 455004, centre de cost 13106, capítol 2,
subcpt. 22109, despeses en "altres subministres" durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada transferència, objecte, perceptor
i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006
centre de cost 13115, capítol 6, subcpt. 62000, despeses en "inversió
nova associada al funcionament" durant 1995?, especificant-ne
concepte de cada transferència, objecte, perceptor i quantitat
corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DP)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

DT)

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"fomento y animación teatral", codi 455005 centre de cost 13101,
capítol 4, subcpt. 48000, despeses en transferències corrents a
famílies durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006
centre de cost 13115, capítol 6, subcpt. 64000, despeses en "inversió
de caràcter" durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

DU)

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"fomento y animación teatral", codi 455005 centre de cost 13101,
capítol 7, subcpt. 78000, despeses en "transferències de capital a
famílies" durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi
455006 centre de cost 13115, capítol 4, subcpt. 48000, despeses
en "transferències corrents a ajuntaments" durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada transferència, objecte, perceptor
i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"planificación lingüística y fomento utilización lengua", codi 455006
centre de cost 13115, capítol 7, subcpt. 78000, despeses en
"transferències de capital a famílies" durant 1995?, especificant-ne
concepte de cada transferència, objecte, perceptor i quantitat
corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 2, subcpt. 22209, despeses en "altres" durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada despesa, objecte, perceptor i
quantitat corresponent.

EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 6, subcpt. 64000, despeses en inversió de caràcter
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada inversió, objecte,
perceptor i quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 4, subcpt. 48000, despeses en transferències
corrents a famílies durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència objecte, perceptor i quantitat corresponent.

EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 7, subcpt. 76000, despeses en transferències de
capital a ajuntaments durant 1995?, especificant-ne concepte de
cada transferència, objecte, perceptor i quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 6, subcpt. 61100, despeses en inversions de
reposició i altres inversions durant 1995?, especificant-ne
concepte de cada inversió, objecte, perceptor i quantitat
corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 6, subcpt. 62000, despeses en inversió nova
associada al funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte
de cada inversió, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 7, subcpt. 76200, despeses en transferències de
capital a altres ens durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EH)
ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13109, capítol 7, subcpt. 78000, despeses en transferències de
capital a famílies durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, objecte, perceptor i quantitat corresponent.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13111, capítol 6, subcpt. 62000, despeses per inversió nova
associada al funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte
de cada despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EI)
EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13110, capítol 6, subcpt. 62000, despeses en inversió nova
associada al funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte
de cada despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13113, capítol 2, subcpt. 22706, despeses per estudis i treballs
tècnics durant 1995?, especificant-ne concepte de cada despesa,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EJ)
EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13111, capítol 2, subcpt. 22606, despeses per reunions i
conferències durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13111, capítol 2, subcpt. 22706, despeses per estudis i treballs
tècnics durant 1995?, especificant-ne concepte de cada despesa,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13113, capítol 6, subcpt. 62000, despeses per inversió nova
associada al funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte
de cada despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13114, capítol 2, subcpt. 22606, despeses per reunions i
conferències durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.

EN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol 2,
subcpt. 22601, despeses per atencions protocolàries i representació
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada despesa, objecte,
perceptor i quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13114, capítol 2, subcpt. 22706, despeses per estudis i treballs
tècnics durant 1995?, especificant-ne concepte de cada despesa,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.

EO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol 2,
subcpt. 22606, despeses per reunions i conferències durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada despesa, objecte, perceptor i
quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"protección de los bienes culturales", codi 455007 centre de cost
13114, capítol 6, subcpt. 62000, despeses per inversió nova
associada al funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte
de cada despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.

EP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol 2,
subcpt. 22602, despeses per publicitat i propaganda durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada despesa, objecte, perceptor i
quantitat corresponent.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol 2,
subcpt. 22706, despeses per estudis i treballs tècnics durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada despesa, objecte, perceptor i
quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EU)
ER)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol
2, subcpt. 22709, despeses per "altres treballs" durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada despesa, objecte, perceptor i
quantitat corresponent.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol 7,
subcpt. 71100, despeses en transferències de capital a altres OO. A.
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EV)
ES)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol
4, subcpt. 48000, despeses per transferències corrents a famílies
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada transferència,
objecte, perceptor i quantitat corresponent.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol 7,
subcpt. 76100, despeses en transferències de capital a consells
insulars durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EX)
ET)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción deportiva", codi 457001 centre de cost 13301, capítol
6, subcpt. 64000, despeses per inversions de caràcter durant
1995?, especificant-ne concepte de cada despesa, objecte,
perceptor i quantitat corresponent.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"instalaciones deportivas", codi 457002 centre de cost 13301, capítol
6, subcpt. 60100, despeses en inversió nova i altres inversions
durant 1995?, especificant-ne concepte de cada despesa, objecte,
perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"instalaciones deportivas", codi 457002 centre de cost 13301, capítol
7, subcpt. 76000, despeses en transferències de capital a
ajuntaments durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, objecte, perceptor i quantitat corresponent.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"instalaciones deportivas", codi 457002 centre de cost 13302,
capítol 6, subcpt. 62000, despeses en inversió nova associada al
funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.

FC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, direcció i
serveis generals de la Conselleria, centre de cost 13001, capítol 6,
subcpt. 62000, despeses en inversió nova associada al funcionament
durant 1995?, amb especificació de cada concepte, quantitat, data
i perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"instalaciones deportivas", codi 457002 centre de cost 13303,
capítol 6, subcpt. 62000 despeses en inversió nova associada al
funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
despesa, objecte, perceptor i quantitat corresponent.

FD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, direcció i
serveis generals de la Conselleria, centre de cost 13001, capítol 6,
subcpt. 64000, despeses en inversió de caràcter durant 1995?, amb
especificació de cada concepte, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FB)

FE)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quina manera la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, d'acord amb la memòria que acompanya els pressuposts
de la secció per 1995, assegura la tasca de promoció dels arxius de
les Illes Balears? Quina assignació pressupostària s'ha destinat
durant 1995 a la protecció i foment dels diversos arxius de les Illes
Balears?

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria, centre de
cost 13001, capítol 6, subcpt. 64000, despeses en inversions de
caràcter durant 1995?, amb l'especificació de cada inversió, la
quantitat, la data i el perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria", centre de
cost 13101, capítol 4, subcpt. 47000, despeses en transferències a
empreses públiques durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)

FJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria", centre
de cost 13101, capítol 4, subcpt. 46100, despeses en transferències
als consells insulars durant 1995?, especificant-ne concepte de
cada transferència.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria", centre de
cost 31101, capítol 6, subcpt. 62000, despeses en inversió nova
associada al funcionament durant 1995?, especificant-ne concepte
de cada inversió, la quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FH)

FK)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria", centre
de cost 13101, capítol 2, subcpt. 22706, despeses en estudis i
treballs tècnics durant 1995?, amb l'especificació del concepte de
cada estudi i la despesa corresponent.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria", centre de
cost 31101, capítol 6, subcpt. 64000, despeses en inversions de
caràcter durant 1995?, especificant-ne concepte de cada inversió, la
quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)

FL)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria", centre
de cost 31101, capítol 2, subcpt. 22606, despeses en reunions i
conferències durant 1995?, amb l'especificació del concepte de
cada activitat, la despesa, la data i el lloc de celebració.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción literaria", centre de
cost 31101, capítol 7, subcpt. 76100, despeses en transferències de
capital als consells insulars durant 1995?, especificant-ne concepte
de cada transferència i la quantitat transferida a cada consell.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción li", centre de cost
Biblioteca Pública de Palma, capítol 6, subcpt. 62000, despeses en
inversions reals noves associades al funcionament durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada inversió, la quantitat, data i
perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FN)

FQ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción, difusión y estímulo de la producción li", centre de cost
Biblioteca Pública de Maó, capítol 6, subcpt. 62000, despeses en
inversions reals noves associades al funcionament durant 1995?,
especificant-ne concepte de cada inversió, la quantitat, data i
perceptor.

Quines ajudes s'han concedit a orquestres i corals
d'alumnes, objectiu previst en la Memòria dels pressuposts de 1995,
durant l'any passat amb concreció de cadascuna de les ajudes
concedides, criteris de concessió i programa, capítol i subconcepte
a càrrec del qual s'han habilitat aquestes ajudes?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FR)
FO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción de actividades culturales para la tercera edad", centre
de cost 13001, capítol 6, subcpt. 64000, despeses en inversions de
caràcter durant 1995?, especificant-ne concepte de cada inversió,
la quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Entre els objectius primordials de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per 1995 figurava el de "difundir y
fomentar en todos los ámbitos y niveles, las manifestaciones
culturales relacionadas con los temas del libro, la tercera edad, la
música, el teatro, las exposiciones y cualquier otra materia
relacionada con la cultura".
1.- De quina manera es va difondre i fomentar, i a quins
àmbits i nivells, les manifestacions relacionades amb el llibre?
Quines activitats concretes es varen organitzar directament per la
Conselleria en aquest sentit al llarg de 1995? Quines activitats varen
rebre el suport econòmic de la Conselleria al llarg de 1995?
Sol•licitam detall de l'aportació econòmica a cadascuna d'elles i lloc
en el qual es varen celebrar.

FP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"promoción de actividades culturales para la tercera edad", centre
de cost 13101, capítol 4, subcpt. 48000, despeses en transferències
corrents a famílies durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, la quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

2.- De quina manera es va difondre i fomentar, i a quins
àmbits i nivells, les manifestacions relacionades amb "la tercera
edat" al llarg de 1995? Quines varen ser aquestes manifestacions
culturals organitzades directament per la Conselleria o que varen
comptar amb el seu suport econòmic al llarg de 1995, amb detall del
lloc on es varen celebrar i les assignacions econòmiques a
cadascuna d'elles?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Entre els objectius primordials de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports per 1995 figurava el de "difundir y
fomentar en todos los ámbitos y niveles, las manifestaciones
culturales relacionadas con los temas del libro, la tercera edad, la
música, el teatro, las exposiciones y cualquier otra materia
relacionada con la cultura".
1.- De quina manera es varen difondre i fomentar les
manifestacions teatrals a tots els àmbits i nivells al llarg de 1995?
Quines manifestacions teatrals varen ser organitzades directament
per la Conselleria de Cultura i quina partida econòmica s'hi invertí?
Quines manifestacions teatrals realitzades a les Illes Balears varen
comptar amb el suport de la Conselleria de Cultura, amb detall de
l'aportació econòmica a cadascuna d'elles?
2.- De quina forma es va abastar cadascuna de les illes en
la difusió i foment del teatre al llarg de 1995?
3.- De quina manera es varen difondre i fomentar les
manifestacions musicals a tots els àmbits i nivells al llarg de 1995?
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Quines manifestacions musicals varen ser organitzades
directament per la Conselleria i quina partida econòmica s'hi
invertí? Quines manifestacions musicals organitzades per altres
entitats i institucions realitzades a les Illes Balears varen comptar
amb el suport de la Conselleria de Cultura, amb detall de
l'aportació econòmica a cadascuna d'aquestes?
4.- De quina forma es va abastar cadascuna de les illes
en la difusió i foment de la música al llarg de 1995?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines activitats es varen realitzar, quines decisions es
varen prendre durant el 1995 per a la "protecció i millora dels béns
culturals", objectiu establert en els pressuposts de la Conselleria de
Cultura?
Quins béns culturals de les Illes Balears varen gaudir
d'iniciatives de "protecció i millora" a càrrec de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant 1995, amb detall del cost
d'actuació de cadascun dels béns?

FT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Un objectiu prioritari de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports que acompanya la memòria dels pressuposts de
la secció per 1995 és el de promover la realización de conciertos
en general y de la música de nuestra comunidad autónoma".

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- Quins concerts en general ha realitzat durant 1995 la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, amb detall del lloc de
celebració, característiques del concert i cost total de l'activitat?
2.- De quina manera es va promoure "la música de la
nostra comunitat autònoma" durant 1995, amb detall de cadascuna
d'aquestes iniciatives de suport i cost parcial i total de l'activitat?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

FX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En la memòria que acompanya els pressuposts de la secció
13 (Cultura, Educació i Esports) per 1995 apareix com a objectiu
"promover las relaciones con otras CCAA que tengan transferidas las
competencias en educación" (punt d) i realización de intercambios de
experiencias educativas, y de planificación y gestión del sistema
educativo con las CCAA con competencias educativas" (punt e).
1.- Quines relacions s'han mantingut al llarg de 1995, i de
quina forma, amb altres comunitats autònomes amb competències
educatives? Quin ha estat el resultat d'aquestes relacions?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Una altra de les prioritats establertes en el programa de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports que serveix
d'argument explicatiu als pressuposts d'aquesta secció per 1995
era "conservación de los bienes culturales de nuestras islas en las
modalidades de patrimonio histórico mueble e inmueble, y del
patrimonio arqueológico, natural y etnológico".
1.- Quines accions concretes es varen portar a terme al
llarg de 1995 per complir amb aquest objectiu, amb detall de
cadascuna d'elles i assignacions pressupostàries corresponents?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

2.- Quines experiències educatives, de planificació i gestió
del sistema educatiu s'han "intercanviat" amb altres comunitats
autònomes amb competències educatives? De quina forma s'ha
produït aquest intercanvi?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FY)

GC)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202,
capítol 6, subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter durant
1995? Especificar-ne el concepte de la inversió, quantitat, data i
perceptor.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422003, capítol 4, subconcepte 48000, del centre de cost Direcció
General d'Educació, de transferències corrents a famílies, durant
1995?, especificant-ne concepte de cada transferència, quantitat,
data i perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FZ)

GD)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202,
capítol 4, subcpt. 48000, despeses en transferències corrents a
famílies durant 1995? Concretar el concepte de la transferència,
quantitat, data i perceptor.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422003, capítol 6, subconcepte 64000, del centre de cost 13201,
despeses en inversions de caràcter durant 1995?, especificant-ne
cada inversió, quantitat corresponent, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GE)
GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
formació musical i creació d'escoles de música, centre cost 13202,
capítol 6, subcpt. 62000, despeses en inversió nova associada al
funcionament durant 1995? Concretar el concepte de la inversió,
quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422003, capítol 4, subcpt. 44100, despeses en transferències
corrents a altres entitats públiques per part de la Direcció General
d'Educació durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422004, capítol 4, subcpt. 48000, centre de cost 13201, despeses en
transferències corrents a famílies, durant 1995?, especificant-ne
cada concepte, cada quantitat, perceptor i data.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GF)

GJ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422004, capítol 7, subcpt. 71100, centre de cost 13201, despeses
en transferències de capital durant 1995?, especificant-ne cada
concepte, quantitat, data i perceptor.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
formació musical i creació d'escoles de música, centre de cost
13202, capítol 4, subcpt. 46000, despeses en transferències corrents
a ajuntaments durant 1995?, especificant-ne concepte de cada
transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
educació d'adults, subprograma 422006, centre de cost 13201,
capítol 4, subcpt. 46000, despeses en transferències corrents a
ajuntaments durant 1995?, especificant-ne cada concepte,
quantitat, data i perceptor.

GK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422001, capítol 6, subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter
de la Direcció General d'Educació durant 1995?, especificant-ne
concepte de la inversió, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GH)

GL)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
educació d'adults, subprograma 422006, centre de cost 13201,
capítol 4, subcpt. 46200, despeses en transferències corrents a
altres entitats durant 1995?, especificant-ne cada concepte,
quantitat, data i perceptor.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422002, capítol 4, subconcepte 46000, despeses en transferències a
ajuntaments de la Direcció General d'Educació durant 1995?,
especificant-ne concepte de la transferència, quantitat, data i
perceptor.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
educació d'adults, subprograma 422006, centre de cost 13201,
capítol 4, subcpt. 48000, despeses en transferències corrents a
famílies durant 1995?, especificant-ne cada concepte, quantitat,
data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GM)

GQ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422002, capítol 4, subconcepte 47000, despeses en transferències
corrents a empreses de la Direcció General d'Educació?,
especificant-ne el concepte de la transferència, quantitat, data i
perceptor.

1.- Quines han estat les ajudes concedides per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports a les escoles de música
dels municipis de Balears durant 1995, amb detall de cadascuna
d'aquestes ajudes i criteris establerts per a la concessió.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

2.- De quin programa, capítol i subconcepte de la secció
13 s'han habilitat aquestes ajudes durant l'any 1995?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GN)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

GR)

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422002, capítol 6, subconcepte 62000, despeses en inversions
noves associades al funcionament de la Direcció General
d'Educació durant 1995?, especificant-ne el concepte de cada
inversió, quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
1) De quina manera d'ha assegurat el compliment de
l'objectiu marcat en la memòria dels pressuposts per 1995 de la
secció 13 en el sentit d'"elaboración de un plan de educación de
adultos adaptado a la realidad socioeconómica de las Islas
Baleares"?
2) En quina situació es troba l'elaboració d'aquest pla i
quins mitjans econòmics i humans s'han dedicat al llarg de 1995 a
la seva realització?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422002, capítol 6, subconcepte 64000, despeses en inversions de
caràcter de la Direcció General d'Educació durant 1995?,
especificant-ne el concepte de cada inversió, quantitat, data i
perceptor.

3) Quina participació tenen, han tingut, o tindran, les
diferents escoles d'adults, tant el professorat com l'alumnat, en la
confecció d'aquest pla?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GS)

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

De quina manera s'ha complert amb l'objectiu i) de la
memòria de la secció 13 que acompanya els pressuposts de 1995,
quant a formació del professorat del Conservatori de Música?

GP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
422003, capítol 6, subconcepte 64000, despeses en inversions de
caràcter de la Secretaria General Tècnica per ordenació i
avaluació de l'ensenyament de la llengua i cultura durant 1995?,
especificant-ne cada concepte, la quantitat, data i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quina oferta educativa ha posat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports a l'abast del professorat de les escoles de música
durant 1995 per complir amb els objectius que acompanyen els
pressuposts de la secció 13 per 1995?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GT)

GV)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

En la memòria que acompanya els pressuposts de la
secció 13 per 1995 apareix l'"elaboración, edición y adquisición de
material didáctico y pedagógico como ayuda a la enseñanza de
currículum propìo adaptado a la realidad de nuestras islas y a los
temas transversales que impone la Logse".

Quines activitats ha organitzat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports al llarg de 1995, centenari de la invenció del
cinema, per promoure i fomentar la filmografia de les Balears?
Quines despeses han motivat aquestes activitats?

1.- Quin ha estat el material didàctic i pedagògic
elaborat i editat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports al
llarg de 1995?

3.- Quina distribució insular han tingut les activitats de
promoció i foment de la filmografia?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

2.- Quin ha estat, en el mateix sentit, el material adquirit
al llarg de 1995?
3.- Quines despeses ha representat l'elaboració i edició
o adquisició de material didàctic i pedagògic durant 1995?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GX)

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1.- D'ençà l'inici del programa de suport genèric a la
producció editorial en llengua catalana, quines produccions i
editorials han rebut aquest suport, amb especificació de les
quantitats globals fins 1 de gener de 1996?

GU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

2.- Quina ha estat la distribució d'aquest suport genèric,
considerada per illes, des de l'inici del programa fins 1 de gener de
1996?

1.- Quines han estat les exposicions organitzades per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports durant 1995?

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

2.- Quines despeses globals han representat la realització
d'aquestes exposicions durant l'any 1995?
3.- Quantes exposicions organitzades per la Conselleria
de Cultura s'han realitzat a Mallorca, i quines despeses globals han
representat durant l'any 1995?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GY)

4.- Quantes exposicions organitzades per la Conselleria
de Cultura s'han realitzat a Menorca, i quines despeses globals han
representat durant l'any 1995?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

5.- Quantes exposicions organitzades per la Conselleria
de Cultura s'han realitzat a Eivissa i Formentera, i quines despeses
globals han representat durant l'any 1995?

Quines iniciatives ha portat a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports durant 1995 per al foment i la
promoció de les investigacions i difusió de la cultura popular i
tradicional de les Illes Balears?

6.- Quantes exposicions organitzades per altres
institucions o entitats han rebut el suport de la Conselleria de
Cultura? Quines exposicions han estat aquestes, en quina illa s'han
realitzat, i quina ha estat la distribució de les ajudes econòmiques
concedides per la Conselleria de Cultura per aquestes exposicions
segons l'illa on s'han realitzat durant 1995?
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

BOPIB núm. 29 - 16 de febrer del 1996

637

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)

HC)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

1.- A quines fires del llibre va participar la Conselleria
de Cultura amb producció pròpia durant 1995?

Quin tractament reben els residus orgànics que es
produeixen a cadascun dels escorxadors locals de les Illes Balears?

2.- Quin suport econòmic i logístic va donar la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports a editorial de les
Balears, a entitats culturals amb una línia de publicació de llibres,
a institucions locals, etcètera, per promoure la seva participació a
les fires relacionades amb el món del llibre que es realitzen a les
Balears i fora de les Illes, al llarg de 1995? especificant-ne en cada
cas quantitat i perceptor.

Qui gestiona els residus de cadascun d'aquests
escorxadors?
On s'aboquen finalment o quin aprofitament tenen, en
cada cas?
Palma, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HD)

HA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
1.- Quines han estat les activitats de l'Arxiu d'Imatge i
So de les Illes Balears durant 1995?

Quina quantitat d'aigua ha tractat i quina quantitat de fang
han produït cadascuna de les depuradores que controla l'Institut
Balear de Sanejament (Ibasan) durant l'any 1995?
Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

2.- Quins documents gràfics i sonors s'han incorporat
durant l'any 1995 a l'Arxiu d'Imatge i So de les Illes Balears?
3.- Quins documents gràfics, cinematogràfics i sonors
componen a gener de 1996 l'Arxiu d'Imatge i So de les Illes
Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HE)

Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin destí s'ha donat durant l'any 1995 a l'aigua depurada
per cadascuna de les depuradores controlades per l'Institut Balear de
Sanejament (Ibasan) i quines anàlisis biològiques i químiques, amb
indicació de la periodicitat, s'han fet d'aquestes aigües segons el seu
destí?

HB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que la memòria que acompanya els pressuposts de
la secció 13 per 1995, contempla, tant en els seus objectius com
activitats, l'"ajuda a les empreses fonogràfiques que editen en
català o compositors de les Illes",
Quines han estat les ajudes que han rebut durant 1995 les
empreses fonogràfiques que editen en català o de compositors de
les Illes? especificant-ne concepte, quantitat i perceptor.
Es Castell, a 30 de gener del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HJ)
HF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A què s'han destinat els fangs produïts durant 1995 per
cadascuna de les depuradores per l'Institut Balear de Sanejament
(Ibasan) amb indicació de les quantitats, anàlisis químiques o
biològiques que es fan segons la seva destinació?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
De quins vehicles disposa l'Institut Balear de la Vivenda
(Ibavi), amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual
es destina cadascun d'ells?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HK)

HG)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
De quins vehicles disposa el Servei Balear de Salut
(Serbasa), amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al
qual es destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut, amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al
qual es destina cadascun d'ells?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HL)

HH)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
De quins vehicles disposa la Junta d'Aigües de Balears,
amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es
destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa l'Institut Balear de Disseny,
amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es
destina cadascun d'ells?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HM)

HI)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
De quins vehicles disposa l'Institut d'Estudis Baleàrics,
amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es
destina cadascun d'ells?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

De quins vehicles disposa l'Institut Balear de Promoció del
Turisme (Ibatur), amb indicació de la marca, model, matrícula i
servei al qual es destina cadascun d'ells?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HN)

HR)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposa l'Institut Balear de
Sanejament (Ibasan), amb indicació de la marca, model, matrícula
i servei al qual es destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa Serveis Forestals de Balears
(Sefobasa), amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al
qual es destina cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HO)

HS)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposa Fires i Congressos de les
Balears, S.A., amb indicació de la marca, model, matrícula i servei
al qual es destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa Serveis de Millora Agrària,
S.A. (Semilla S.A.), amb indicació de la marca, model, matrícula i
servei al qual es destina cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HP)

HT)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposa l'Institut de Biologia Animal
de Balears (Ibabsa), amb indicació de la marca, model, matrícula
i servei al qual es destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa Foment Industrial S.A., amb
indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es destina
cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HQ)

HU)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposen els Serveis d'Aqüicultura
Marina, S.A. (Seamasa), amb indicació de la marca, model,
matrícula i servei al qual es destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa Isba Serveis S.A., amb
indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es destina
cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HV)

IA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposa Isba, SGR, amb indicació de
la marca, model, matrícula i servei al qual es destina cadascun
d'ells?

De quins vehicles disposa l'Institut Balear de l'Aigua, amb
indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es destina
cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HX)

IB)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposa el Centre Balears Europa, amb
indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es destina
cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa Gestió Sanitària de Mallorca,
amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es
destina cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HY)

IC)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposa Serveis Ferroviaris de
Mallorca, amb indicació de la marca, model, matrícula i servei al
qual es destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa l'Associació General Agrària
Mallorquina (Agama), amb indicació de la marca, model, matrícula
i servei al qual es destina cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HZ)

ID)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

De quins vehicles disposa Balears, Innovació
Telemàtica, S.A. (Bitel, S.A.), amb indicació de la marca, model,
matrícula i servei al qual es destina cadascun d'ells?

De quins vehicles disposa el Govern de la Comunitat, amb
indicació de la marca, model, matrícula i servei al qual es destina
cadascun d'ells?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

II)

IE)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, la Junta d'Aigües de Balears?

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut Balear de la Vivenda (Ibavi)?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IJ)

IF)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut d'Estudis Baleàrics?

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut Balear de Disseny?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IK)

IG)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, el Servei Balear de Salut (Serbasa)?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut Balear de Promoció del
Turisme (Ibatur)?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IP)
IL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut Balear de Sanejament
(Ibasan)?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Serveis Forestals de Balears
(Sefobasa)?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IQ)
IM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Fires i Congressos de Balears S.A.?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Serveis de Millora Agrària S.A.
(Semilla)?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IN)

IR)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut de Biologia Animal de
Balears S.A. (Ibabsa)?

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Foment Industrial S.A.?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IS)
IO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Serveis d'Aqüicultura Marina S.A.
(Seamasa)?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Isba Serveis S.A.?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IT)

IY)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Isba, SGR?

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Institut Balear de l'Aigua?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IU)

IZ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, el Centre Balears Europa?

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Gestió Sanitària de Mallorca?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IV)

JA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, els Serveis Ferroviaris de Mallorca?

Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, l'Associació General Agrària
Mallorquina (Agama)?

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
IX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, Balears, Innovació Telemàtica, S.A.
(Bitel S.A.)?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

JB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins comptes tenia oberts l'any 1995 a entitats
financeres, amb indicació de l'entitat, número del compte, finalitat
d'aquest, i saldo a 31-12-95, el Govern de la Comunitat?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JC)

JF)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines activitats s'han duit a terme dins el programa de
benestar social i sanitari en aplicació del I Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona? Especificar les quantitats invertides i
data de la inversió a cadascuna de les activitats desenrotllades.

Quines activitats s'han duit a terme dins el programa de
cooperació i foment de l'associacianisme en aplicació del I Pla
d'igualtat d'oportunitats de la dona? Especificar les quantitats
invertides i data de la inversió a cadascuna de les activitats
desenrotllades.

Palma, a 15 de gener del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

Palma, a 15 de gener del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines activitats s'han duit a terme dins el programa de
formació i integració laboral en aplicació del I Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona? Especificar les quantitats invertides i
data de la inversió a cadascuna de les activitats desenrotllades.

JG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines mesures preventives i sancionadores ha pres o té
previst de prendre aquest govern sobre la sinistrabilitat laboral?
Palma, a 1 de febrer del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

Palma, a 15 de gener del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JH)
JE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines activitats s'han duit a terme dins el programa
d'educació, cultura i esports en aplicació del I Pla d'igualtat
d'oportunitats de la dona? Especificar les quantitats invertides i
data de la inversió a cadascuna de les activitats desenrotllades.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Pensa el Govern que una cosa són les promeses electorals,
quan s'està a l'oposició, i l'altra les actuacions dels grups que
compten amb majoria als parlaments?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 15 de gener del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Té previst el Govern presentar al Parlament de les Illes
Balears algun tipus de proposta que possibiliti "l'ampliació de les
facultats de les minories parlamentàries per crear comissions
d'investigació", en sintonia amb la promesa electoral feta pel Sr.
Aznar en el decurs de la Convención Nacional del PP celebrada a
Barcelona el passat 3 de febrer?
Sí és així, quin és el motiu de canvi de criteris del Govern,
atès que fins ara amb el seus vots ha impedit l'aprovació de
propostes semblants al Parlament de les Illes Balears?
Si el PP entén que aquesta és una "mesura per a garantir
el final dels abusos i corrupcions que constitueixen la part més
negra del període socialista", segons paraules atribuïdes a José
María Aznar pels mitjans de comunicació (4/2/96), per quin motiu
el Govern no ha impulsat mai aquesta mesura al Parlament de les
Illes Balears?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JJ)

JM)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quines despeses en matèria de publicitat ha efectuat la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 1994 i 1995?

Quins estudis ha encarregat l'empresa Agama durant l'any
1994 i 1995?

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?
A quines empreses s'ha adjudicat?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins estudis ha encarregat l'Institut Balear de Promoció
del Turisme durant l'any 1994 i 1995?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

JN)

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?
A quines empreses s'ha adjudicat?

Quins estudis ha encarregat l'Institut de Biologia Animal
durant l'any 1994 i 1995?

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?
A quines empreses s'ha adjudicat?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins estudis ha encarregat l'empresa Centre Balears
Europa durant l'any 1994 i 1995?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

JO)

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?
A quines empreses s'ha adjudicat?

Quins estudis ha encarregat l'empresa
d'Aqüicultura Marina S.A. durant l'any 1994 i 1995?

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Serveis

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?
A quines empreses s'ha adjudicat?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
JP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins estudis ha encarregat l'empresa Foment Industrial
durant l'any 1994 i 1995?
Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?
A quines empreses s'ha adjudicat?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JQ)

JT)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins estudis ha encarregat l'Institut Balear de Disseny
durant l'any 1994 i 1995?

Quins estudis ha encarregat l'empresa Ficobalsa durant
l'any 1994 i 1995?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines empreses s'ha adjudicat?

A quines empreses s'ha adjudicat?

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JR)

JU)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins estudis ha encarregat l'Institut Balear de Serveis
a la Joventut durant l'any 1994 i 1995?

Quins estudis ha encarregat l'empresa Gesma durant l'any
1994 i 1995?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines empreses s'ha adjudicat?

A quines empreses s'ha adjudicat?

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JS)

JV)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins estudis ha encarregat l'Institut Balear de l'Aigua
durant l'any 1994 i 1995?

Quins estudis ha encarregat l'empresa Ibasan durant l'any
1994 i 1995?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines empreses s'ha adjudicat?

A quines empreses s'ha adjudicat?

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

BOPIB núm. 29 - 16 de febrer del 1996

647

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JX)

KB)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins estudis ha encarregat l'empresa Sefobasa durant
l'any 1994 i 1995?

Quins estudis ha encarregat Presidència i Vice-presidència
del Govern durant l'any 1994 i 1995?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines empreses s'ha adjudicat?

A quines empreses s'ha adjudicat?

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

JY)

KC)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Quins estudis ha encarregat l'empresa Semilla durant
l'any 1994 i 1995?

De les sol•licituds presentades d'acord amb el Decret
3/1995 de 13 de gener, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

- Quines han estat estimades?, amb quina quantia? Quin
tan per cent representa de la inversió?

A quines empreses s'ha adjudicat?
- Quines han estat desestimades?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

- Amb quins criteris s'ha procedit a la selecció?
- Quina ha estat l'aportació pública total per cobrir la
convocatòria del Decret?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.

JZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins estudis ha encarregat l'empresa Ibavi durant l'any
1994 i 1995?
Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
KD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A quines empreses s'ha adjudicat?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

- Hi ha intencions de derogar el Decret 3/1995 de 13 de
gener de la Conselleria d'Agricultura i Pesca?
- Si es manté la seva vigència, quines gestions
desenvoluparà el Consorci per captar noves sol•licituds?
- Quina consignació es destinarà a cobrir les sol•licituds
acollides al Decret en el pressupost de 1996?

KA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins estudis ha encarregat la Conselleria d'Agricultura
i Pesca durant l'any 1994 i 1995?
Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?
A quines empreses s'ha adjudicat?
Palma, a 5 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 31 de gener del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Villarrubies.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 469/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a nou projecte carretera Deià-Sóller (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 677/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a elaboració de nous indicadors econòmics i ambientals. (Mesa de
7 de febrer del 1996).
RGE núm. 738/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a creació d'una oficina d'atenció a la immigració. (Mesa de 7 de
febrer del 1996).
RGE núm. 746/96, dels grups parlamentaris d'Esquerra
Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa a obres de reforma de la
carretera Deià-Sóller. (Mesa de 7 de febrer del 1996).
Palma, a 7 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El paisatge litoral de la costa nord de Mallorca, a la serra
de Tramuntana constitueix un patrimoni natural i cultural de
primera magnitud. La seva riquesa ecològica, amb un flora i fauna
úniques, i els seus alts valors culturals, històrics i arquitectònics
converteixen aquesta zona en un espai natural admirat des de fa
segles arreu del món.
Ja el 1972 la serra de Tramuntana fou declarada com a
paratge pintoresc (ara Bé d'Interès Cultural) i per tant està
protegida per la Llei del patrimoni històric. El Parlament balear la
declarà Àrea d'Especial Interès amb la Llei d'espais naturals (Llei
1/1991) i, segons la mateixa llei, està previst declarar-la, com a
mínim una part d'ella, parc o reserva natural.
Paradoxalment el 1986 es començà a tramitar un
projecte de reforma de la carretera Deià-Sóller que implica un
canvi molt important del traçat actual i uns greus impactes a
l'entorn paisatgístic. L'any 1992 el Servei de Carreteres del
Govern balear aprovà per via d'urgència i de forma definitiva el
projecte de condicionament de l'esmentada carretera. Aquesta
reforma s'inicià el 1994, posant de manifest els substancials
efectes negatius que aquesta obra està produint en el paisatge i els
seus elements arquitectònics i monumentals.
La preservació dels valors naturals i culturals d'aquest
entorn fruit d'una privilegiada naturalesa i amb un patrimoni
històric i arquitectònic de cents d'anys, ha d'esdevenir una
prioritat.
És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a redactar un projecte alternatiu d'adequació de la carretera
respectuós amb l'entorn paisatgístic i el medi ambient, amb la
corresponent fase d'informació pública.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a adequar provisionalment el tram d'obra ja començada,
amb la finalitat de garantir la seguretat del trànsit.
Palma, a 26 de gener del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
La Comunicació de la Comissió de les Comunitats
Europees al Consell i al Parlament Europeu COM (94) 670 final, de
dia 21.12.1994, sobre directrius que ha de seguir la UE en relació
amb els indicadors ambientals i la comptabilitat ecològica nacional,
assenyala que no es disposen d'instruments d'orientació de les
polítiques i d'informació al públic, i que s'han de modificar
indicadors econòmics claus, com el PIB, de forma que reflecteixin
el valor dels recursos naturals i ambientals.
Segons la Comissió, encara que no s'hauria de posar preu
a determinats actius ambientals especialment importants o
excepcionals, les valoracions i els mecanismes de fixació de preus
i de comptabilitat estan destinats a jugar un paper clau en la
consecució d'un desenvolupament sostenible. És imprescindible per
acostar-se a aquesta fita tenir la capacitat de subministrar
estadístiques útils per al medi ambient que siguin comparables amb
les estadístiques tradicionals oficials sobre temes econòmics i
socials, i que estiguin relacionades amb aquestes.
La Comissió s'ha proposat l'objectiu d'establir un marc
europeu per a la "comptabilitat ecològica", que ha de proporcionar:
a) Un sistema europeu d'índexs econòmics i ambientals
integrats (SEI) en un termini de 2-3 anys, elaborat utilitzant un
sistema comú europeu d'índex de pressió ambiental (SEIPA). El SEI
estaria compost per una part econòmica, basada en una ampliació i
modificació dels actuals comptes nacionals, posant-los en relació
amb els índexs ambientals, i per una part ambiental. Aquesta part
ambiental és més difícil d'obtenir, per la qual cosa el SEIPA haurà
d'establir prioritats per a la recollida de les dades físiques adients.
b) Un treball més ampli i fonamental sobre la confecció
de comptes "satèl•lit", que inclogui despeses ambientals, comptes
de recursos naturals i altres dades físiques, i que permeti millorar el
coneixement de la metodologia per a l'avaluació dels danys al medi
ambient i la valoració ambiental.
Aquesta preocupació de la Comissió de les Comunitats
Europees per establir directrius sobre indicadors econòmics i
ambientals integrats que permetin avançar cap al desenvolupament
sostenible, contrasta amb els índexs utilitzats per fixar la variació
del PIB balear.
Aquests indicadors, entre els quals es troben el consum
d'energia industrial, el consum de gasolina, la matriculació de
vehicles, les vendes de ciment, les estades turístiques, els passatgers
aeris, etcètera, són una bona mostra d'insostenible pressió sobre el
territori i els recursos, i no poden guiar una política ambiental
assenyada que ens permeti avançar cap al desenvolupament
sostenible.
El nostre model econòmic, mal orientat per un indicador
com el PIB, considera com a producció de riquesa la destrucció de
la base de recursos de la qual depèn la producció de riquesa futura,
comptabilitza la producció de contaminació com a riquesa i
considera com a producció de béns i serveis les despeses
compensatòries o defensives, que són les destinades a reduir els
danys provocats pel propi creixement del PIB.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a iniciar l'estudi de nous indicadors econòmics i
ambientals integrats, que siguin útils per orientar les polítiques cap
al desenvolupament sostenible. Aquests nous indicadors han de
reflectir la degradació de la base de recursos dels quals depèn la
generació de riquesa futura, a causa del model econòmic basat en el
turisme de masses imperant a les Illes Balears. L'objectiu d'aquest
estudi és proposar a la Comissió de les Comunitats Europees que
l'elaboració d'índexs de pressió ambiental a partir de dades físiques
permetin reflectir la problemàtica ambiental d'un territori insular
mediterrani altament turistitzat com el nostre. Aquestes dades
físiques han d'incloure aspectes com l'ocupació del territori per a
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usos turístics i residencials, especialment al litoral, la intrusió
d'aigua marina, la pèrdua d'arena a les platges, etcètera.
Palma, a 31 de gener del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
Els corrents migratoris generats pel desequilibri creixent
entre els països del nord i els països del sud constitueixen un dels
grans reptes a què s'han d'enfrontar les societats industrialitzades
de finals del segle XX. Des de la perspectiva de la construcció
d'un món més solidari, la solució no es pot basar en la resposta
policial. Darrera una persona que migra gairebé sempre hi ha la
desesperança de qui no veu cap perspectiva de vida digna en el
seu propi país. Els països del nord han de marcar-se l'objectiu
prioritari de crear les condicions que facin desaparèixer la pressió
per fugir d'una realitat que no ofereix perspectives. Les polítiques
tendents a restaurar l'equilibri entre nord i sud han de ser el punt
de partida de la solució a la qüestió de la immigració. Al mateix
temps, hem de millorar les condicions d'acollida a les persones
que ja han arribat al nord i reorientar les polítiques d'admissió
d'estrangers en un sentit no restrictiu si volem posar fonaments de
concòrdia a un futur inevitablement multicultural.
La política espanyola d'immigració tendeix al tancament
de fronteres. La Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels
estrangers (la llei d'estrangeria) constitueix un instrument de
suport a la política d'immigració bàsicament policial de caràcter
molt restrictiva en la concessió de permisos de residència. La
política d'estrangeria, d'altra banda, està condicionada pel marc
europeu i, en especial, per l'acord de Schengen i el tenebrós Grup
de Trevi. La tendència de la Unió Europea a constituir-se en la
fortalesa tancada a l'arribada de persones de fora ja queda palesa
al mateix Tractat de la Unió, que relega la qüestió dels estrangers
extracomunitaris al títol VI, dedicat a qüestions de justícia i
interior tals com terrorisme, tràfic de drogues i delinqüència
internacional.
Les Illes Balears i Pitiüses, situades a l'extrem
meridional de l'Europa industrialitzada, són una terra de frontera
que s'ha de preparar per rebre una pressió immigratòria creixent.
Tota la mar Mediterrània hauria de constituir-se en un espai de
trobada entre una vorera nord i una vorera sud que, cada vegada
més, tendeixen al desequilibri i, en conseqüència, a la
incomprensió i a la desconfiança mútua. En aquest sentit, les
nostres administracions autonòmiques i locals, tot i la seva manca
de competència en la legislació bàsica sobre estrangeria, haurien
d'assumir el repte de crear instruments al servei d'una vertadera
convivència multicultural
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Les possibilitats d'actuació de les administracions
autonòmica i local en matèria d'immigració són molt importants:
des d'aquests poders, es poden facilitar als col•lectius immigrants
assistència social, habitatge i protecció jurídica, es pot ajudar a la
seva integració social i laboral, es pot facilitar l'escolarització dels
seus fills i filles, es poden posar els fonaments d'una educació en la
multiculturalitat, es pot sensibilitzar la ciutadania respecte dels
problemes de la immigració, etcètera. Per això es presenta aquesta
proposició de creació d'una oficina d'atenció a la immigració, un
espai al qual podríem acudir les persones immigrants necessitades
de protecció jurídica, assessorament sobre el mercat laboral o
informació sobre qüestions com habitatge, assistència social,
escolarització o assistència sanitària. Aquesta oficina trobaria tot el
seu sentit en el marc d'una política d'acollida a les persones
immigrants feta des de la perspectiva de la solidaritat i des del
principi que la convivència entre cultures ha de ser, per al nostre
futur, un element enriquidor.
El Grup Parlamentari Mixt presenta la següent proposició
no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a crear una oficina d'atenció a la immigració, amb seus a Mallorca,
Menorca i Eivissa, adscrita a la Conselleria de Governació, les
funcions de la qual podran ser després transferides a les àrees
d'acció social dels consells insulars. Seran funcions d'aquesta
oficina d'atenció a la immigració les següents:
a) l'assessorament jurídic a les persones immigrants.
b) l'orientació sobre el mercat laboral i la intermediació
entre el sector empresarial i les persones immigrades.
c) la informació sobre els serveis socials al servei de la
immigració i la facilitació de l'accés a l'habitatge, l'assistència
sanitària i l'escolarització."
Palma, a 31 de gener del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Esquerra Unida i Mixt presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El paisatge costaner de la serra de Tramuntana
constitueix un patrimoni natural i cultural de primer ordre. Tant
per la seva flora i fauna úniques, com pel seu paisatge grandiós
com pels nombrosos elements arquitectònics que s'hi troben, la
Serra és sense dubte l'espai natural més important de les Illes
Balears.
Prova s'això és la declaració de Paisatge Pintoresc (ara
Bé d'Interès Cultura) que des de 1972 gaudeix la Serra, protegida
per tant per la Llei de patrimoni històric. Igualment la zona té la
classificació d'Àrea Natural d'Especial Interès per Llei del
Parlament de les Illes Balears, i com a mínim una part de la Serra
ha de ser declarada parc o reserva natural tal com assenyala la
disposició addicional tercera de la Llei 1/1991 d'espais naturals.
A pesar d'això, des de 1986 es tramita un projecte de
reforma de la carretera de Deià i Sóller que suposa un canvi
substancial del traçat actual i unes modificacions importantíssimes
de l'entorn paisatgístic de la carretera.
L'any 1992 el Servei de Carreteres del Govern balear
aprovà per via d'urgència i de forma definitiva el projecte de
"condicionament" de la carretera de Sóller a Deià.
A principis de 1984 s'inicià la reforma de la carretera de
Deià a Sóller, la qual cosa ha posat de manifest l'elevat impacte de
les obres, tant pel que fa al paisatge com als elements
arquitectònics d'un dels racons més grandiosos de Mallorca.
Aquest impacte es concreta en marges esbucats, oliveres
arrabassades, desmunts de proporcions gegantines, etcètera.
Per evitar nous impactes, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de la Comunitat a:
a) La immediata suspensió de les obres de reforma de la
carretera de Deià a Sóller.
b) La redacció d'un nou projecte d'adequació de la
carretera, amb la corresponent informació pública, respectuosos
amb l'entorn.
c) L'adequació provisional del tram d'obra iniciada a fi
de garantir la seguretat del trànsit.
Palma, a 2 de febrer del 1996.
G. P. Esquerra Unida, el portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol
G. P. Mixt, la portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 748/96, del Govern de la CAIB, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 7 de febrer del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre
l'estat del grup Yanko.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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