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CG) RGE núm. 896/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanyes de "sensibilització de les corresponsabilitats de les tasques domèstiques" durant l'any 1995. 715

CH) RGE núm. 931/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a incompliment
per part del Govern de la resolució del Projecte de llei de sòl rústic que regularà les edificacions i els usos permesos en aquest
tipus de sòl. 715

CI) RGE núm. 939/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de les
activitats per a la celebració dels cent anys de rondalles mallorquines. 715

CJ) RGE núm. 940/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a discriminació dels
habitants d'Eivissa i Formentera. 715

CK) RGE núm. 941/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o subvencions
que ha rebut l'associació "Sa nostra terra". 715

CL) RGE núm. 942/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per escoles
d'estiu de professors. 716

CM) RGE núm. 945/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a parallamps
radioactius. 716

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 757/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mapa escolar 716

B) RGE núm. 832/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de l'IVA en els ajuntaments. 717

C) RGE núm. 929/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incorporar el reciclatge com a tractament prioritari dels plans
directors per a la gestió dels residus sòlids urbans de les Illes d'Eivissa i Menorca 717

 
3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 829/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,
relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports i de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda. 718

 
B) RGE núm. 830/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de comissió,

relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Indústria i del President del Foment Industrial. 718
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.3. PROPOSTES
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1996, d'acord amb l'article 183.1 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposta RGE núm. 822/96, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 21 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, de conformitat

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

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

Exposició de motius.

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

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

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

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

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

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

Article únic.

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

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

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

Disposició derogatòria.

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

Disposició final.

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

Palma, 7 de febrer del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.8. INTERPEL•LACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 836/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA , relativa a política del Govern Balear
respecte del Pla Energètic. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

Palma, a 21 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la al Govern sobre
política respecta al Pla Energètic:

Al batibull originat pel cúmul de contradictòries
declaracions de membres qualificats del Govern de les Illes
Balears sobre el futur energètic de la nostra comunitat i molt
especialment respecta de si és necessari o no construir una nova
central i la seva virtual ubicació demostra la inexistència d'una
política rigorosa del Govern en aquesta matèria.

Palma, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Ordre de Publicació

RGE núm. 837/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA , relativa al grau de compliment del Pla
de Modernització de l'Oferta Turística.  (Mesa de 21 de febrer del
1996).

Palma, a 21 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveu l'article 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, interpel•la al Govern de la
Comunitat Autònoma sobre el grau de compliment del Pla de
Modernització de l'Oferta Turística.

Davant dades facilitades per la Conselleria de Turisme
que evidencia un baix nivell d'execució del Pla de Modernització
de l'Oferta Turística, el PSM interpel•la al Govern de les Illes
Balears sobre el grau de compliment del mateix. 

Palma, a 8 de febrer del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 784/96, 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. 47000, durant 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 785/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 7, subcpt. 78000, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 786/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 6, subcpt. 64000, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 787/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 4, subcpt. 49000, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 788/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 4, subcpt. 48000, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 789/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 4, subcpt. 46900, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 790/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 2, subcpt. 22602, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 791/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 2, subcpt. 22601, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 792/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 7, subcpt. 78000, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 793/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 7, subcpt. 76102, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 794/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 7, subcpt. 76101, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 795/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 7, subcpt. 76000, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 796/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 6, subcpt. 63000, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).
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RGE núm. 797/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 6, subcpt. 62000, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 798/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 6, subcpt. 60100, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 799/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 2, subcpt. 22602, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 800/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 2, subcpt. 22601, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 801/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 4, subcpt. 48000, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 802/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 4, subcpt. 46000, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 803/96, 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 11, programa Presidència del
Govern, centre cost 11000, capítol 4, subcpt. 44200, durant l'any
1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 804/96, 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 11, programa Ajudes al tercer món,
centre cost 11000, capítol 7, subcpt. 78000, durant l'any 1995
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 805/96, 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 11, programa Relacions
extracomunitàries, centre cost 11400, capítol 6, subcpt. 63000,
durant l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 806/96, 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 11, programa Relacions
extracomunitàries, centre cost 11400, capítol 2, subcpt. 23000,
dietes, locomocions i trasllats?, especificant-ne despeses, quantitat,
data i perceptor. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 807/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudis i treballs tècnics realitzats per l'Institut de relacions
amb les regions europees durant l'any 1995. (Mesa de 21 de febrer
del 1996).

RGE núm. 808/96, 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 11, programa "Relaciones
extracomunitarias", centre cost 11400, capítol 2, subcpt. 22602,
durant l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 809/96, 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 11, programa "Relaciones
extracomunitarias", centre cost 11400, capítol 2, subcpt. 22601,
durant l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 810/96, 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 11, programa "Relaciones
institucionales", centre cost 11100, capítol 7, subcpt. 79000, durant
l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 811/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la "difusió i informació a la dona de la regulació normativa
que l'afecta i sigui del seu interès" durant l'any 1995 (Mesa de 21 de
febrer del 1996).

RGE núm. 812/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a formació ocupacional per facilitar la inserció de les dones
al món del treball, durant l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 813/96, 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 11, programa 323200, centre cost
11100, cap. 6, subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter
durant l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 814/96, 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 11, programa 323200, centre cost
11100, cap. 2, subcpt. 22606, despeses en reunions i conferències
durant l'any 1995 (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 823/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a efecte que
tindrà l'amplició del port de Ciutadella respecte a les "rissagues".
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 824/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a personal
contractat a Ibatur. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 825/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a sancions
posades per la Conselleria de Turisme duran l'any 1994. (Mesa de 21
de febrer del 1996).

RGE núm. 826/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a anul•lació
de sancions durant l'any 1994. (Mesa de 21 de febrer del 1996).
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RGE núm. 827/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
anul•lació de sancions durant l'any 1995. (Mesa de 21 de febrer del
1996).

RGE núm. 834/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de
la Seguretat Social dels alts càrrecs i assessors del Govern balear.
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 838/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a garanties
que es varen exigir abans d'invertir en l'empresa Nova Generació,
S.A. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 839/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a inversions a l'empresa Nova Generació,
d'Exportació Balear. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 840/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a recursos públics al grup empresarial Yanko.
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 855/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a anunci
publicat en el BOCAIB per la Junta d'Aigües. (Mesa de 21 de febrer
del 1996).

RGE núm. 856/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a anunci
publicat en el BOCAIB pel conseller de la Funció Pública. (Mesa
de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 857/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
assistència d'empreses d'Eivissa i Formentera a fires organitzades
per Ficobalsa. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 858/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
assistència d'empreses d'Eivissa i Formentera a les fires celebrades
fora de les Illes Balears. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 859/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
assistència d'empreses menorquines a les fires celebrades fora de
les Illes Balears. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 860/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
assistència d'empreses menorquines a fires organitzades per
Ficobalsa. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 861/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria de Governació.
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 862/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria de Comerç i
Indústria. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 863/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 864/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 865/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria de la Funció
Pública. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 866/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria d'Economia i
Hisenda. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 867/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 868/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria de Turisme. (Mesa
de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 869/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Presidència. (Mesa de 21 de
febrer del 1996).

RGE núm. 870/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 871/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Institut Balear de
Promoció del Turisme. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 872/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Centre Balears Europa.
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 873/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Associació General
Agrària Mallorquina, S.A. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 874/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Institut de Biologia
Animal, S.A. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 875/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Serveis d'Aqüicultura
Marina, S.A. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 876/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca. (Mesa de 21 de febrer del 1996).
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RGE núm. 877/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Foment Industrial.
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 878/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Institut Balear de
Disseny. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 879/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Institut Balear de
Serveis a la Joventut. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 880/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Institut Balear de
l'Aigua. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 881/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Ficobalsa. (Mesa de 21
de febrer del 1996).

RGE núm. 882/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Ibasan. (Mesa de 21 de
febrer del 1996).

RGE núm. 883/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Sefobasa. (Mesa de 21
de febrer del 1996).

RGE núm. 884/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Gesma. (Mesa de 21 de
febrer del 1996).

RGE núm. 885/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Semilla. (Mesa de 21 de
febrer del 1996).

RGE núm. 886/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractacions duites a terme per l'empresa Ibavi. (Mesa de 21 de
febrer del 1996).

RGE núm. 887/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques per a
la formació musical. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 888/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits
administratius per accedir a les ajudes per a la formació musical.
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 889/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a
la formació musical. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 890/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de
l'Ibatur a la neteja de municipis. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 891/96, 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 11, programa 323200, centre de cost
11100, cap. 2, subcpt. 22601, despeses en atencions protocolàries i
de representació durant l'any 1995. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 892/96, 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 11, programa 323200, centre de cost
11100, cap. 2, subcpt. 22602, despeses en publicitat i propaganda
durant l'any 1995. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 893/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accions que permetin l'accés de les dones a professions on
es troben subrepresentades durant 1995. (Mesa de 21 de febrer del
1996).

RGE núm. 894/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programa d'educació cultural, oci i esports. Transmissió de
valors igualitaris. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 895/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a organització d'activitats sòcio-culturals , conferències,
exposicions, seminaris, taules rodones en el marc del Programa de
promoció, protecció i activitats per a la dona durant l'any 1995.
(Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 896/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanyes de "sensibilització de les corresponsabilitats de
les tasques domèstiques" durant l'any 1995. (Mesa de 21 de febrer del
1996).

RGE núm. 931/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
incompliment per part del Govern de la resolució del Projecte de llei
de sòl rústic que regularà les edificacions i els usos permesos en
aquest tipus de sòl. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 939/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament de
les activitats per a la celebració dels cent anys de rondalles
mallorquines. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 940/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a discriminació
dels habitants d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 21 de febrer del
1996).

RGE núm. 941/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que ha rebut l'associació "Sa nostra terra". (Mesa de 21
de febrer del 1996).

RGE núm. 942/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per escoles
d'estiu de professors. (Mesa de 21 de febrer del 1996).
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RGE núm. 945/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
parallamps radioactius. (Mesa de 21 de febrer del 1996).

Palma, a 21 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.

Quines han estat les despeses de la secció 13, programa
"fomento y animación teatral" codi 455005, centre de cost 13101,
capítol 4, subcpt. 47000, despeses en transferències corrents 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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
"relaciones institucionales", centre de cost 11100, capítol 7,
subcpt. 78000, despeses en transferències de capital a famílies
durant 1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i
perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
"relaciones institucionales", centre de cost 11100, capítol 6,
subcpt. 64000, despeses en inversions de caràcter durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
"relaciones institucionales", centre de cost 11100, capítol 4, subcpt.
49000, despeses en transferències corrents a l'exterior durant 1995?,
especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
"relaciones institucionales", centre de cost 11100, capítol 4, subcpt.
48000, despeses en transferències corrents a famílies durant 1995?,
especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
"relaciones institucionales", centre de cost 11100, capítol 4, subcpt.
46900, despeses en transferències corrents a ajuntaments durant
1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i corporació
perceptora.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
"relaciones institucionales", centre de cost 11100, capítol 2, subcpt.
22602, despeses en publicitat i propaganda durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
"relaciones institucionales", centre de cost 11100, capítol 2,
subcpt. 22601, despeses en atencions protocolàries durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 7, subcpt.
78000, despeses en transferències de capital a famílies durant
1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 7, subcpt.
76102, despeses en transferències de capital al Consell Insular
durant 1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i
perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 7, subcpt.
76101, despeses en transferències de capital al Consell Insular
durant 1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i
perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 7, subcpt.
76000, despeses en transferències de capital a ajuntaments durant
1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 6, subcpt.
63000, despeses en inversió de reposició associada al funcionament
durant 1995?, especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 6, subcpt.
62000, despeses en inversió nova associada al funcionament durant
1995?, especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 6, subcpt.
60100, despeses en inversió nova-altres inversions durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 2, subcpt.
22602, despeses en publicitat i propaganda durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 2, subcpt.
22601, despeses en atencions protocolàries  durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 4, subcpt.
48000, despeses en transferències corrents a famílies durant 1995?,
especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 4, subcpt.
46000, despeses en transferències corrents a ajuntaments durant
1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
Presidència del Govern, centre de cost 11000, capítol 4, subcpt.
44200, despeses en transferències corrents a ens cons. durant 1995?,
especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
ajudes al tercer món, centre de cost 11000, capítol 7, subcpt. 78000,
despeses en ajudes al tercer món durant 1995?, especificant-ne
despesa, quantitat, data i perceptor, i seguiment d'aquestes ajudes.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
relacions extracomunitàries, centre de cost 11400, capítol 6,
subcpt. 63000, despeses en inversió de reposició associada durant
1995?, especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
relacions extracomunitàries, centre de cost 11400, capítol 2,
subcpt. 23000, despeses en dietes, locomocions i trasllats durant
1995?, especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat els estudis i treballs tècnics que s'han
realitzat durant l'any 1995, a càrrec de l'Institut de relacions amb
les regions europees? Quines han estat les despeses ocasionades
per aquests estudis i treballs?

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 han estat les despeses de la secció 11, programa
relacions extracomunitàries, centre de cost 11400, capítol 2, subcpt.
22602, despeses en publicitat i propaganda durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
relacions extracomunitàries, centre de cost 11400, capítol 2, subcpt.
22601, despeses en atencions protocolàries durant 1995?,
especificant-ne despesa, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
relaciones institucionales, centre de cost 11100, capítol 7, subcpt.
79000, despeses en transferències de capital a l'exterior durant
1995?, especificant-ne transferència, quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les accions empreses pel Govern de la
CAIB per donar compliment a l'objectiu de "difundir e informar a la
mujer de la regulación normativa que les afecta y sea de su interés",
que apareix com a principal en la memòria que acompanya els
pressuposts de la secció 11 per 1995? De quina manera sap el
Govern balear quina és la normativa que "interessa" a la dona?

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les activitats i accions organitzades pel
Govern balear durant 1995 per complir amb l'objectiu previst en
la memòria que acompanya els pressuposts per 1995: "Programa
de formación ocupacional-Promover y potenciar cursos de
formación para facilitar la inserción de las mujeres en el mundo del
trabajo"? Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
promoció, protecció i activitats per a la dona, per a la realització
d'aquestes activitats durant 1995?, especificant-ne concepte,
quantitat, data i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
323200, centre de cost 111400, capítol 6, subcpt. 64000, despeses
en inversions de caràcter durant 1995?, especificant-ne concepte,
quantitat i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les despeses de la secció 11, programa
323200, centre de cost 111400, capítol 2, subcpt. 22606, despeses
en reunions i conferències durant 1995?, especificant-ne concepte,
quantitat i perceptor.

Es Castell, a 2 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compta el Govern amb algun informe científic sobre
l'efecte que les obres previstes d'ampliació del port de Ciutadella
tindran respecte a les "rissagues"?

A qui es va encarregar l'informe i quin cost ha tingut?

Quines són les seves conclusions?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació del personal contractat, i des de quina
data, a Ibatur?

Quin sistema se segueix per dur a terme la selecció del
personal?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas..

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.

Dels 108.900.097 milions de pessetes de sancions posades
l'any 1994 per la Conselleria de Turisme, en dat 20 de desembre de
1995 únicament d'havien cobrat 24.504.057 pessetes.

Per què creu la Conselleria de Turisme que s'ha produït un
grau tan baix de recaptació?

Dels 72.746.032 milions pendents de cobrament, quantes
certificacions de descobert s'han practicat i per quina quantitat?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons una resposta del Govern balear, registrada amb
el núm. 2545/95 de sortida, l'any 1994 es varen anul•lar sancions
per valor de 12.268.112 pessetes. Quines foren les causes de
l'anul•lació en cada cas?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons una resposta del Govern balear, registrada amb
el núm. 2545/95 de sortida, l'any 1995 es varen anul•lar sancions
per valor de 940.001 pessetes. Quines foren les causes de
l'anul•lació en cada cas?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost de la Seguretat Social de cadascun dels
alts càrrecs i assessors del Govern balear?

Palma, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quines garanties va exigir el Govern balear o l'empresa
pública Foment Industrial, S.A. al grup d'empreses Yanko, abans
d'invertir 400 milions en l'empresa Nova Generació, S.A.?

Palma, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines perspectives es veuen de recuperació de la inversió
feta a l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear?

Quines mesures durà a terme el Govern balear per al
manteniment d'aquesta indústria i dels llocs de feina?

Palma, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins recursos públics s'han destinat al grup empresarial
Yanko i per quins conceptes des de 1981?

Quin seguiment s'ha fet sobre la utilització d'aquests
recursos?

Es va vincular la cessió de recursos públics a un pala de
viabilitat de l'empresa?

Palma, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El BOCAIB núm. 16, 3/2/96, publica a la pàgina 911 un
anunci de la Junta d'Aigües per a la contractació d'un contra
col•laborador per a la conservació de la xarxa hidràulica de
Menorca, amb un pressupost de 18 milions de pessetes.

- Per quin motiu els plecs de condicions sols es poden
examinar al carrer Jeroni Pou, 2 de Palma?

- No creu el Govern que seria lògic, tractant-se d'una
contractació referent a Menorca, que els plecs de condicions es
poguessin també examinar a alguna oficina de la CAIB a aquella
illa?

- És conscient el Govern de la necessitat de mostrar més
sensibilitat davant el fet que a les Illes Balears som un territori amb
discontinuïtat geogràfica?

- És conscient el Govern que el sol fet de desplaçar-se a
Mallorca per examinar el plec de condicions d'una contractació fa
desincentivar  els possibles interessats de les altres illes?

- No troba el Govern que per assegurar una igualtat de
condicions de tots els ciutadans de les Illes Balears s'han de
modificar actuacions com aquestes?

- No pensa el Govern que la solució que s'apuntat aquest
diputat, després de la consulta telefònica efectuada a la Junta
d'Aigües de remetre la possible documentació per missatger i
evidentment a ports deguts, no és una solució real?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

El BOCAIB núm. 16, 3/2/96, publica un anunci del
Conseller de la Funció Pública pel qual es descriu el procediment
d'adjudicació del contracte administratiu expedient: 358/95 de
Presidència.

- Per quin motiu els plecs de condicions sols es poden
examinar a la plaça de la Drassana núm. 4 de Palma?

- No creu el Govern que seria lògic, tractant-se d'una
contractació referent a Menorca, que els plecs de condicions es
poguessin també examinar a alguna oficina de la CAIB a aquella
illa?

- És conscient el Govern de la necessitat de mostrar més
sensibilitat davant el fet que a les Illes Balears som un territori
amb discontinuïtat geogràfica?

- És conscient el Govern que el sol fet de desplaçar-se a
Mallorca per examinar el plec de condicions d'una contractació fa
desincentivar  els possibles interessats de les altres illes?

- No troba el Govern que per assegurar una igualtat de
condicions de tots els ciutadans de les Illes Balears s'han de
modificar actuacions com aquestes?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts s'han concedit, i a quines empreses d'Eivissa
i Formentera, per facilitar la seva assistència a fires organitzades
per Ficobalsa, durant els anys 1994 i 1995?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts s'han concedit, i a quines empreses d'Eivissa
i Formentera, per facilitar la seva assistència a fires celebrades fora
de les Illes Balears, durant els anys 1994 i 1995?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts s'han concedit, i a quines empreses de
Menorca, per facilitar la seva assistència a fires celebrades fora de
les Illes Balears, durant els anys 1994 i 1995?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts s'han concedit, i a quines empreses de
Menorca, per facilitar la seva assistència a fires organitzades per
Ficobalsa, durant els anys 1994 i 1995?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria de
Governació els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria
de Comerç i Indústria els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria de la Funció
Pública els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria
d'Economia i Hisenda els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria de Turisme
els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Presidència els anys
1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura i Pesca els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?
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Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Institut Balear de Promoció del Turisme els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Centre Balears Europa els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa Associació
General Agrària Mallorquina, S.A. els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa Institut de
Biologia Animal, S.A. els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Serveis d'Aqüicultura Marina, S.A. els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Serveis Ferroviaris de Mallorca els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa Foment
Industrial, S.A. els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa Institut Balear
de Disseny els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Institut Balear de Serveis a la Joventut els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Institut Balear de l'Aigua els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Ficobalsa els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa Ibasan els anys
1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS) 
D'acord amb 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 contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa Sefobasa els
anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Gesma els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU) 
D'acord amb 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 contractacions d'obres i serveis d'un valor
superior als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa
Semilla els anys 1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV) 
D'acord amb 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 contractacions d'obres i serveis d'un valor superior
als 5.000.000 de pessetes ha duit a terme l'empresa Ibavi els anys
1994 i 1995?

Quin ha estat el sistema de contractació de cadascuna
d'aquestes obres i serveis?

Quina ha estat l'empresa adjudicatària?

Quin és el valor de cada obra contractada?

Quina ha estat la baixa obtinguda en cadascuna de les
contractacions?

Quin ha estat l'import de la liquidació final de cadascuna
de les obres?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BX) 
D'acord amb 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 és la quantitat que pensa destinar a cobrir les
sol•licituds de beques per a la formació musical previstes al punt 1.1
de l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de dia 24
de gener de 1996 (BOCAIB d'1 de febrer) i a quina partida
pressupostària s'imputa?

Palma, a 9 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY) 
D'acord amb 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 requisits administratius són necessaris perquè les
associacions musicals i també les escoles privades de música puguin
accedir a les ajudes previstes a l'Ordre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports de dia 24 de gener de 1996 (BOCAIB d'1 de
febrer)?

Palma, a 9 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ) 
D'acord amb 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 és la quantitat que pensa destinar a cobrir les
sol•licituds d'ajudes per a la formació musical previstes al punt 1.6
de l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de dia
24 de gener de 1996 (BOCAIB d'1 de febrer) i a quina partida
pressupostària s'imputa?

Palma, a 9 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA) 
D'acord amb 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 és la quantitat econòmica que pensa destinar
l'Ibatur a la neteja del municipi d'Escorca?

Destina l'Ibatur ajudes similars a altres municipis de la
serra de Tramuntana?

A quina partida pressupostària carrega l'Ibatur aquesta
despesa?

Pensa l'Ibatur arribar a acords, per la neteja d'altres
municipis de l'interior de Mallorca que, sense ser específicament
turístics, reben a turistes com a visitants en quantitats importants?

Palma, a 9 de febrer del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB) 
D'acord amb 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 11, programa
323200, centre cost 11100, cap. 2, subcpt. 22601, despeses en
atencions protocolàries i de representació durant 1995?,
especificant-ne concepte, quantitat i perceptor.

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC) 
D'acord amb 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 11, programa
323200, centre cost 11100, cap. 2, subcpt. 22602, despeses en
publicitat i propaganda durant 1995?, especificant-ne concepte,
quantitat i perceptor.

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

Quines han estat les accions que impulsat el Govern balear
durant l'any 1995 "que permiten el acceso de las mujeres a
profesiones donde se encuentran subrepresentadas", objectiu que
acompanya la memòria dels pressuposts de la secció 11 per 1995?

Quines han estat les despeses motivades per aquestes
accions del Govern balear durant 1995?, especificant-ne concepte,
quantitat, data i perceptor?

Quina és la valoració que fa el Govern balear del resultat
d'aquestes accions durant l'any 1995?

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE) 
D'acord amb 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 accions que han format part del
Programa d'educació cultural, oci i esports. Transmissió de valors
igualitaris en el marc del Programa de promoció, protecció i
activitats per a la dona durant l'any 1995?

Quines han estat les despeses motivades per la realització
d'aquestes activitats durant 1995?, especificant-ne concepte,
quantitat, data i perceptor.

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF) 
D'acord amb 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 activitats sòcio-culturals:
conferències, exposicions, seminaris, taules rodones, organitzades
per la Vice-presidència del Govern balear durant 1995 en el marc
del programa Promoció, protecció i activitats per a la dona?,
especificant-ne activitat, lloc de realització, concepte, despeses de
cada activitat i concepte d'aquestes despeses.

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG) 
D'acord amb 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 activitats i iniciatives que han
configurat les "campañas de sensibilización de las
corresponsabilidades de las tareas domésticas", previstes en el
programa d'actuació per 1995 de la secció 11?

Quines han estat les despeses que han motivat aquestes
activitats i iniciatives durant 1995 a càrrec de la secció 11, centre
de cost de Vice-presidència?, especificant-ne concepte, quantitat,
data i perceptor.

Palma, a 12 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH) 
D'acord amb 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.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar el 2 de
novembre de 1993 una resolució amb el següent contingut:

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

Atès l'incompliment flagrant d'aquesta resolució per part
del Govern, que contrasta amb les declaracions fetes pel conseller
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Sr. Reus, a l'illa de
Menorca el 13 de febrer de 1995,

- quan pensa el Govern presentar el Projecte de llei de
sòl rústic que regularà les edificacions i els usos permesos en
aquest tipus de sòl, en el benentès que ha de garantir la seva
funció agrícola, ramadera o forestal tradicional, i evitar
l'especulació urbanística que suposen determinades
parcel•lacions?

- per quin motiu no s'han presentat fins al moment?

- quin és el motiu que ha induït e Govern a aquest canvi
d'actitud?

Palma, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI) 
D'acord amb 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 quines partides pressupostàries es finançaran
cadascuna de les activitats previstes pre a la celebració dels cent
anys de rondalles mallorquines?

Palma, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ) 
D'acord amb 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 motiu pel qual els ciutadans de les illes
d'Eivissa i Formentera per sol•licitar la tramitació de les
subvencions previstes en el Pla d'habitatge, en lloc de poder recollir
els impresos a l'oficina d'Eivissa els han de sol•licitar per telèfon a
Palma, amb el que això representa de discriminació als ciutadans
d'aquestes illes?

Palma, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK) 
D'acord amb 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 ajudes o subvencions ha rebut l'associació "Sa
nostra terra" del Govern de la Comunitat, de les conselleries,
instituts o organismes dependents d'ell o de les empreses públiques
durant l'any 1995?

Palma, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL) 
D'acord amb 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 l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports de 24 de gener de 1996 (BOCAIB d'1 de febrer)
s'inclouen ajudes per a escoles d'estiu de professors.

- Quins requisits administratius han de tenir aquestes
organitzacions per poder sol•licitar i obtenir ajudes?

- De quines organitzacions té coneixement l'esmentada
conselleria que puguin sol•licitar aquestes ajudes?

- Poden concursar a la convocatòria les organitzacions
sindicals del professorat?

- Pensa la Conselleria subvencionar organitzacions de tot
l'Estat espanyol com es desprèn de la lectura estricta de la
convocatòria?

- Quina quantitat té pensat destinar a aquest apartat de
la convocatòria i a quina partida pressupostària s'imputa?

Palma, a 13 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

D'acord amb la informació facilitada als mitjans de
comunicació de Menorca, per l'empresa Nacional de Residus
Radioactius "Enresa", encara resten per retirar 52 parallamps
radioactius a la nostra comunitat,

- pensa dur a terme el Govern algun tipus d'actuacions
per promoure la retirada d'aquests parallamps radioactius pel perill
que representa per a la salut dels ciutadans de les Illes?

Palma, a 16 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 757/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a mapa escolar (Mesa de 7 i 21 de febrer del 1996).

RGE núm. 832/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de l'IVA en els ajuntaments. (Mesa de 21
de febrer del 1996).

RGE núm. 929/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incorporar el reciclatge com a tractament prioritari dels
plans directors per a la gestió dels residus sòlids urbans de les Illes
d'Eivissa i Menorca (Mesa de 21 de febrer del 1996).

Palma, a 21 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.

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.

Recentment la Direcció Provincial del MEC ha informat
sobre el Mapa Escolar on es contemplava l'adscripció de cada centre
de primària a un institut de secundària, així com aquells centres que
el proper curs avançaran tot el curs d'ESO.

El mapa ha creat al nostre mode de veure inseguretat entre
els pares de família i el professorat. Hem d'afegir la creixent
preocupació davant el que seran i significaran els macrocentres a
partir dels dotze anys. Existeix una por generalitzada en molts de
casos i desconfiança.

Pensam que ha sorprès a una gran part de la ciutadania,
sobretot els pares d'alumnes i professorat, el poc debat i la poca
participació de la comunitat educativa a l'hora de concretar el mapa
escolar.

A hores d'ara l'aplicació de la LOGSE requereix un
veritable procés negociador i, bàsicament, solucionar un conjunt de
problemàtiques que semblen evidents.

En aquest sentit, pensam que entre altres problemes de
difícil solució hem d'esmentar-ne els següents:

a.- Existeix, encara, un dèficit de construccions d'instituts
de secundària. És cert que davant aquesta problemàtica s'han
habilitat alguns centres per fer el primer cicle d'ESO, però a alguns
d'aquests centres hi manca espai.

b.- No s'han construït tots els IES necessaris i prevists.

c.- No es garanteix la continuïtat de l'ensenyament en
català, migrat de per si, ja que no es té en compte el dret a
l'ensenyament en català a l'hora de l'adscripció al centre.

d.- Tampoc no es contempla, en el mapa escolar, la xarxa
d'ensenyament privat, amb la qual cosa els problemes d'aules i
centres es pot agreujar.

e.- El tema de com se solucionarà l'increment de l'horari
a l'alumnat de primer cicle en aquells centres on es faci també
primària, sembla que tampoc no està solucionat.

A hores d'ara pensam que existeix preocupació tant a les
famílies com al professorat. Les sessions informatives que es fan,
per part de la Direcció Provincial del MEC, els centres i consells
escolars en molts de casos han estat insuficients i contradictòries.
D'aquesta manera s'extén la inseguretat respecte de molts d'aspectes.
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Pensam que és necessari que es resolguin aquests i altres
dubtes com l'adscripció d'alumnes als IES de nova construcció,
com el fet del desplaçament, d'un poble a l'altre, de vegades
llunyà, d'estudiants.

Ens preocupa el desplaçament previst a Palma
d'estudiants de Santa Maria, Santa Eugènia, Bunyola,
Valldemossa, Esporles, Banyalbufar i Estellencs. Així com altres
desplaçaments.

És evident que la provisionalitat que s'anuncia a molts
dels casos fa molta por en els pares de família i professionals de
l'educació.

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

1.- El Parlament de les Illes Balears instarà la Direcció
Provincial del MEC perquè retiri el mapa escolar i procedeixi a la
negociació de la problemàtica amb sectors implicats: associacions
de pares, ajuntaments, sindicats d'ensenyament, Conselleria
d'Educació del Govern balear i associacions d'alumnes.

2.- Que atesa la problemàtica existent, el segon curs del
primer cicle d'ESO no s'imparteixi de manera efectiva el curs 96-
97 i sigui ajornat per al curs 97-98.

3.- Instam el Ministeri d'Educació i Ciència que faci el
catàleg de places de professorat de secundària que han de conèixer
necessàriament la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

Palma, a 1 de febrer del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas

. El diputat:
Mateu Morro i Marcé.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

L'Impost del Valor Afegit suposa per als ajuntaments
una càrrega no compensable i, d'altra banda, difícilment
justificable. Els ens locals tenen una doble consideració:

Una, com a "consumidors" finals subjectes a l'impost
pels béns i serveis consumits per la pròpia entitat i, per tant,
incapaços de recuperar de cap manera l'IVA que han suportat. És
així que les corporacions locals són tractades d'igual manera que
els particulars, a diferència de l'Estat, que se'n beneficia perquè
assumeix l'últim graó de la cadena; l'altra rau en què els ens locals
són tractats com a "empresaris" per activitats puntuals com les que
tenen com a contraprestació de l'activitat un preu públic. En aquest
cas, sí que poden repercutir l'IVA i, per tant, deduir l'IVA suportat
en l'activitat portada a terme. En qualsevol cas, les quantitats són
poc importants si les comparam amb les que suporten les
corporacions per obres i inversions.

Just el 16% de l'IVA de les obres públiques a càrrec dels
ajuntaments ja suposa a la pràctica una quantitat ingent de doblers
que retornen de l'Administració local a l'estatal (800.000 milions
de pessetes anuals). Molt sovint la quantitat retornada per
l'ajuntament és la mateixa que la rebuda com a subvenció per
aquella obra des d'una altra administració. NO es pot continuar
donant el cas, per exemple, que mentre els habitatges construïts
per particulars estan gravats amb el tipus del 7%, els equipaments
municipals que complementen aquests habitatges (biblioteques,
poliesportius, ...) estam gravats amb el tipus general del 16%.

Consideram que aquesta pràctica mereix esser pal•liada,
de tal manera que una part de l'IVA retorni a les administracions
locals.

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
espanyol a aplicar un tracte fiscal no discriminatori per als ens

locals en aplicació de l'IVA. És per això que caldria establir un IVA
reduït del 7% en totes aquelles operacions i inversions referides als
serveis essencials que han de prestar els municipis, atenent a l'article
26 de la Llei de 2 d'abril de Règim Jurídic de les Administracions
Locals.

Palma, a 8 de febrer del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els criteris generals per a l'elaboració dels plans insulars
d'eliminació dels residus sòlids urbans aprovats pel Parlament de les
Illes Balears el 23 de novembre de 1989 estableixen, entre altres, els
següents objectius:

1.- La minimització de l'impacte ecològic i social de la
gestió dels RSU".

2.- L'aprofitament prioritari dels RSU mitjançant el seu
reciclatge i/o transformació.

Per decret de la Conselleria d'Indústria de 24 de juliol de
1991, es va aprovar el Pla director per a la gestió dels residus sòlids
de l'illa de Menorca, en el qual no es contempla cap dels objectius
esmentats.

Igualment, per decret de la Conselleria d'Indústria de 13
de maig de 1994, es va aprovar el Pla director per a la gestió dels
residus sòlids urbans de l'illa d'Eivissa, en el qual tampoc no es
contempla cap dels objectius esmentats.

Mitjançant conveni amb el Ministeri d'Obres Públiques,
Transport i Medi Ambient, l'Ajuntament d'Eivissa està promovent
la recollida selectiva, amb vistes al reciclatge dels residus,
juntament amb altres ajuntaments de l'illa d'Eivissa, que ho fan per
iniciativa pròpia.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç i Indústria a modificar en el termini de sis mesos el Pla
director per a la gestió dels residus sòlids urbans de les illes
d'Eivissa i de Menorca, per tal d'incorporar-hi el reciclatge com a
tractament prioritari dels residus, donant cobertura i suport als
ajuntaments, i complir així els criteris generals aprovats pel
Parlament de les Illes Balears el 23 de novembre de 1989".

Palma, a 13 de febrer del 1996.
El portaveu:
Joan Francesc Triay i Llopis.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 829/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de
comissió, relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr.
Conseller de Cultura, Educació i Esports i de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1996, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals recapti la presència de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports i de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda,
per tal d'informar sobre la reunió mantinguda amb el Secretari
d'Estat d'Universitats.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 830/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de
comissió, relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr.
Conseller d'Indústria i del President del Foment Industrial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1996, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Economia recapti la
presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Indústria i del President del
Foment Industrial, per tal d'informar sobre la inversió de Foment
Industrial a través de l'empresa Nova Generació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de febrer del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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