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748

CQ) RGE núm. 1118/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a calendari
per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació del territori.
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CR) RGE núm. 1120/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reducció
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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 1047/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "bon domini de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears".
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E) RGE núm. 1111/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a projecte de
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

RGE núm. 998/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a efectes de l'ampliació del port de Ciutadella a Cala en
Busquets sobre els recursos hídrics de Ciutadella. (Mesa de 6 de març
del 1996).

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA

RGE núm. 999/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a plans anuals de conservació i enriquiment del Patrimoni
Històric dels anys 1988, 1989 i 1990. (Mesa de 6 de març del 1996).

Ordre de Publicació
RGE núm. 984/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds d'ajudes a escoles d'estiu per a professors
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 985/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a plans anuals de conservació i enriquiment del Patrimoni
Històric dels anys 1994 i 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 986/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programa d'exposicions de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per 1996. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 989/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a restitució de les condicions en la zona Pou d'en Calders
(Menorca) per afavorir la recuperació de la vegetació original.
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 990/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions atorgades per a la realització de grans
esdeveniments esportius d'ençà l'establiment del Pla singular.
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 991/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la informació que han rebut les associacions esportives
de Balears respecte a la convocatòria de subvencions per a la
realització de "grans esdeveniments esportius". (Mesa de 6 de març
del 1996).
RGE núm. 993/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds de subvenció per a la realització de grans
esdeveniments esportius durant 1996. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 994/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a "grans esdeveniments esportius d'àmbi nacional i
internacional". (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 996/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a elaboració del Pla d'usos portuaris i especial urbanístic
del port de Ciutadella. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 997/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a efectes del projecte d'ampliació del port de Ciutadella
sobre el fenomen de les rissagues. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1000/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació de la Comissió de Patrimoni Històric-Artístic
en l'elaboració dels plans anuals de conservació i enriquiment del
Patrimoni Històric i de foment de la creativitat artística. (Mesa de 6
de març del 1996).
RGE núm. 1001/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla de conservació i enriquiment del Patrimoni Històric i
de foment de la creativitat artística per 1996. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1002/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a treballs de conservació i enriquiment del patrimoni històric
en la pròpia obra o el seu entorn immediat, realitzats per
concessionaris d'obres públiques a les Illes Balears durant el període
1988 a 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1003/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a quines opcions de foment del Patrimoni Històric han elegit
els concessionaris d'obres públiques realitzades a les Illes Balears
sense la finançació de la Comunitat Autònoma, entre els anys 1988
i 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1004/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de les mesures de foment de Patrimoni Històric
en les obres públiques que es construeixen i explotin per particulars
en virtut de concessió administrativa entre els anys 1988 i 1995.
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1005/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obres públiques a l'illa de Menorca finançades totalment
o parcial per la Comunitat Autònoma durant els anys 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1994 i 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1006/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aplicació de l'1% del pressupost de les obres públiques
realitzades a l'illa de Menorca, finançades totalment o parcial per la
Comunitat Autònoma, entre 1988 i 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1007/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març, durant
l'any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1008/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març, durant
l'any 1994. (Mesa de 6 de març del 1996).
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RGE núm. 1009/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març,
durant l'any 1993. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1010/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març,
durant l'any 1992. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1011/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març,
durant l'any 1991. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1012/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març,
durant l'any 1990. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1013/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març,
durant l'any 1989. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1014/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Patrimoni Històric a l'illa de Menorca en
aplicació de l'1% contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març,
durant l'any 1988. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1015/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds de subvencions a projectes d'aprenentatge de
la llengua i cultura angleses a Anglaterra en la convocatòria de
1996. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1016/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds de beques i ajudes per a la formació musical
en la convocatòria de 1996. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1017/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds d'ajudes a les escoles adherides a la Xarxa
d'escoles elementals de música de la Comunitat Autònoma en la
convocatòria de 1996. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1018/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la possible duplicitat de beques i ajudes per a la formació
musical i la xarxa d'escoles elementals de música. (Mesa de 6 de
març del 1996).

RGE núm. 1019/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a la Xarxa d'escoles elementals de música de la Comunitat
Autònoma. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1020/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a beques i ajudes per a la formació dramàtica. (Mesa de 6 de
març del 1996).
RGE núm. 1021/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a classificació temàtica de les consultes al Servei
d'Informació i Atenció al Ciutadà durant l'any 1995. (Mesa de 6 de
març del 1996).
RGE núm. 1023/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà. (Mesa
de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1042/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fangs
produïts per les depuradores. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1043/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
composició i característiques dels fangs produïts per les depuradores.
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1044/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
destinataris dels fangs tractats. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1045/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fangs
procedents de plantes depuradores destinats a l'activitat agrària.
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1046/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fangs
tractats produïts a cadascuna de les plantes de tractament de fangs.
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1049/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides a les federacions esportives durant 1995. (Mesa de 6 de
març del 1996).
RGE núm. 1050/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides a les federacions esportives durant 1994. (Mesa de 6 de
març del 1996).
RGE núm. 1051/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides a les federacions esportives durant 1993. (Mesa de 6 de
març del 1996).
RGE núm. 1054/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacients tractats
en el programa de desintoxicació per metadona en el Centre Insular
de Menorca l'any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
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RGE núm. 1055/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empresa que s'ha
adjudicat el TAC per instal•Lar-lo a l'hospital General. (Mesa de 6
de març del 1996).

RGE núm. 1068/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de
l'Insalud ingressats a l'Hospital Joan March l'any 1995. (Mesa de 6
de març del 1996).

RGE núm. 1056/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ofertes per a
l'adquisició del TAC per part de Gesma. (Mesa de 6 de març del
1996).

RGE núm. 1069/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 443200, centre de cost
18200 i subconcepte 48000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1057/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de
l'Insalud atesos al servei d'urgències de l'Hospital General de
Palma l'any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1070/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 443200, centre de cost
18200 i subconcepte 46051. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1058/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de
l'Insalud atesos al servei d'urgències de l'Hospital Joan March l'any
1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1071/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 413100, centre de cost
18000 i subconcepte 48067. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1059/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de
l'Insalud atesos al servei d'urgències de l'Hospital Psiquiàtric l'any
1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1072/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 411100, centre de cost
18000 i subconcepte 76013. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1060/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estades dels
malalts de l'Insalud a l'Hospital General de Palma l'any 1995.
(Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1073/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 411100, centre de cost
18000 i subconcepte 76012. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1061/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estades dels
malalts de l'Insalud a l'Hospital Joan March l'any 1995. (Mesa de
6 de març del 1996).

RGE núm. 1074/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 411100, centre de cost
18000 i subconcepte 74000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1062/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estades dels
malalts de l'Insalud a l'Hospital Psiquiàtric l'any 1995. (Mesa de 6
de març del 1996).

RGE núm. 1075/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 411100, centre de cost
18000 i subconcepte 48000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1063/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que ha
pagat l'Insalud per l'atenció de malalts a l'Hospital General de
Mallorca l'any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1076/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 48064. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1064/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que ha
pagat l'Insalud per l'atenció de malalts a l'Hospital Joan March
l'any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1077/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 48063. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1065/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat que ha
pagat l'Insalud per l'atenció de malalts a l'Hospital Psiquiàtric l'any
1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1078/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 48060. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1066/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de
l'Insalud ingressats a l'Hospital Psiquiàtric l'any 1995. (Mesa de 6
de març del 1996).
RGE núm. 1067/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalts de
l'Insalud ingressats a l'Hospital General de Mallorca l'any 1995.
(Mesa de 6 de març del 1996).
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RGE núm. 1079/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 48051. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1080/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 48000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1081/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 46104. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1082/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 46101. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1083/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 46100. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1084/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 46063. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1085/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 46001. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1086/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 46000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).

RGE núm. 1091/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 313300, centre de cost
18300 i subconcepte 46103. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1092/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 313300, centre de cost
18300 i subconcepte 46102. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1093/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 313300, centre de cost
18300 i subconcepte 46101. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1094/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 313300, centre de cost
18300 i subconcepte 46000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1110/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a termini de
presentació de les memòries anuals. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1112/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a limitació
dels refugis de caça per part de la Conselleria d'Agricultura. (Mesa
de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1113/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ajornament de la redacció del POOT a l'illa de Menorca. (Mesa de
6 de març del 1996).
RGE núm. 1114/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a proposta
de "moratòria urbanística" als alcaldes de Menorca per part del
president del Consell Insular de Menorca. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1115/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació de les directrius del Pla hidrològic. (Mesa de 6 de març
del 1996).
RGE núm. 1116/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a II Pla
d'igualtat de la dona. (Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1087/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 314100, centre de cost
18300 i subconcepte 44200. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).

RGE núm. 1117/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a camps de
golf de les Illes amb autorització per utilitzar aigües d'extracció.
(Mesa de 6 de març del 1996).

RGE núm. 1088/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 313300, centre de cost
18300 i subconcepte 78000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).

RGE núm. 1118/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a calendari
per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació del territori. (Mesa de
6 de març del 1996).

RGE núm. 1089/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 313300, centre de cost
18300 i subconcepte 48065. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
RGE núm. 1090/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitats que han
rebut diners de la secció 18, subprograma 313300, centre de cost
18300 i subconcepte 48000. Any 1995. (Mesa de 6 de març del
1996).
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RGE núm. 1120/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
reducció dels educadors ambientals contractats per la Conselleria
d'Agricultura. (Mesa de 6 de març del 1996).
Palma, a 6 de març 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 sol•licituds d'ajudes a escoles d'estiu
per a professors que s'han presentat en la convocatòria de 1996?,
especificant-ne organització sol•licitant i pressupost total de cada
iniciativa.
Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En la zona denominada es Pou d'en Calders (costa nord de
Menorca) s'ha procedit recentment a la reforestació d'una extensió
aproximada de 10.000 m2. La sembrada de pins s'ha realitzat
mitjançant perforacions fetes amb maquinària pesada. Amb aquest
sistema el que s'ha aconseguit és l'arrabassament de la vegetació
pròpia de l'àrea referida, que inclou diverses espècies protegides.
L'àrea on s'ha realitzat aquesta actuació és prou rica, des
del punt de vista botànic, per ser inclosa en la proposta de zones
d'especial conservació de plantes (ZECOP, n. 9) que contempla el
Pla elaborat per la pròpia Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Algunes de les espècies que s'han vist afectades han estat
la Launaea cervicornis (socarrell endèmic), l'Astragalus balearicus
(socarrell endèmic), la Femeniasia balearicus, l'Anthyllis hystrix
(socarrell endèmic), la Senecio rodriguezii (endemisme) i
l'Euphorbia maresii (endemisme).
Davant l'agressió que han patit aquestes diverses plantes
protegides, formulam la pregunta següent:

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.
L'article 3 de la Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures
de foment del patrimoni històric de les Illes Balears, obliga la
Conselleria de Cultura i/o la Comissió de Patrimoni HistòricoArtístic a elaborar plans anuals de conservació i enriquiment de
l'esmentat patrimoni i de foment de la creativitat artística.
Quines iniciatives concretes es varen contemplar en els
plans anuals referents als anys 1994 i 1995?, especificant-ne
pressupost de cada iniciativa, i concretant les que es varen
contemplar per realitzar a l'illa de Menorca.
Es Castell, a 14 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.
Recentment el Consell de Govern ha aprovat unes
despeses de 70 milions de pessetes destinades al programa
d'exposicions que ha preparat la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports per 1996. Entre aquestes exposicions figuren propostes
tan importants com la col•lectiva d'avantguarda de Balears, dues
relacionades amb el centenari de les Rondalles, la Biennal de
l'Esport, etcètera.
Atès que és un programa del Govern balear...
Quantes d'aquestes exposicions podran ser visitades a
Menorca i en quins períodes, dates i llocs tindran lloc?
Dels 70 milions de pessetes que s'inverteixen en el
programa d'exposicions del Govern balear, quantes es destinaran
per a la realització d'exposicions a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera?
Es Castell, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quines accions pensa dur a terme el Govern per restituir
les condicions originals a la zona afectada per una reforestació com
la que s'ha fet a es Pou d'en Calders?
Es Castell, a 15 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 subvencions atorgades per a la
realització de "grans esdeveniments esportius" d'ençà la implantació
del Pla singular?, especificant-ne esdeveniment, associació
sol•licitant, pressupost total, subvenció concedida i any de la
concessió.
Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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

Han rebut, la totalitat de les associacions esportives de
les Illes Balears, reconegudes i inscrites com a tals en el Registre
de la Direcció General de Cultura i Esports, informació directa
relativa a la resolució del Conseller de Cultura, Educació i
Esports, de dia 15 de desembre de 1995, relativa a la convocatòria
de subvencions per a la realització de grans esdeveniments
esportius? De quina manera s'ha remès aquesta informació a les
associacions de totes les illes de les Balears?

Molts i importants són els interrogants que acompanyen
el projecte d'ampliació i terciarització del port de Ciutadella. La
participació del Govern balear és també econòmicament important.
Lògicament, plantejar-se una inversió pública de gairebé mil
milions, després dels repetits fracassos de notòries "inversions" del
Govern balear, hauria d'obligar a un rigorós plantejament previ,
global.

Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Els poders públics no poden ser només "afavoridors" de
projectes, sinó que els corresponen responsabilitats ineludibles. La
planificació del futur econòmic i social de tota una població és una
d'aquestes responsabilitats. Per aquest motiu sembla que seria lògic
que abans d'escometre un projecte de l'envergadura del que es
preveu promoure al port de Ciutadella, el Govern balear, en el
compliment de les seves competències, elaboràs un Pla d'usos
portuaris del port de Ciutadella.

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.

Preveu, el Govern balear, l'elaboració d'un Pla d'usos
portuaris del port de Ciutadella a l'empar del que estableix la Llei
estatal de ports de 1992, previ al desenvolupament d'un projecte de
gran impacte com el previst pel port de Ciutadella?

Atès que el passat 18 de gener finalitzava el termini de
presentació de sol•licituds de subvencions per a la realització de
grans esdeveniments esportius a les Illes Balears durant 1996.
Quines sol•licituds han estat presentades?, especificantne associació esportiva sol•licitant, activitat per a la qual es
demana i pressupost total de l'esdeveniment.

Es Castell, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Grup Oceanogràfic de la Universitat de les Illes Balears
fa deu anys que treballa en l'estudi del fenomen de les rissagues al
port de Ciutadella.

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.
Atesa la resolució del conseller de Cultura, Educació i
Esports, de dia 15 de desembre, per la qual s'estableix un Pla
singular de subvencions per a la realització de grans
esdeveniments esportius per part de les associacions esportives de
Balears.
1.- Què es considera "gran esdeveniment esportiu"?
2.- Què es considera "d'àmbit nacional"?
Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Sol•licitarà el Govern balear informe al Grup
Oceanogràfic de la Universitat de les Illes Balears sobre les
conseqüències que els projectes urbanístics prevists al port de
Ciutadella puguin tenir sobre el desenvolupament de les rissagues
a aquest port? En quina data preveu sol•licitar-lo?
Es Castell, a 8 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
Ningú no posa en dubte que la important ampliació del
port que es preveu a Cala en Busquets tindrà conseqüències en el
sistema d'aigües subterrànies que proveeixen la ciutat, El que
ningú no sap és quines seran aquestes conseqüències sobre la
qualitat de l'aigua potable. Per aquest motiu, formulam al Govern
balear, impulsor del projecte d'amplició del port i gran
desenvolupament urbanístic a Cala en Busquets, les preguntes
següents:
1.- Ha realitzat, la secció d'estudis de la Junta d'Aigües
de Balears, cap estudi sobre l'impacte de l'ampliació de Cala en
Busquets sobre les reserves d'aigües subterrànies de la zona?
2.- En cas negatiu, encomanarà, el Govern balear, la
realització d'un estudi d'aquestes característiques per a informar-se
de les conseqüències que el projecte pot tenir sobre la qualitat de
l'aigua subterrània a aquesta zona de Ciutadella?
3.- S'encarregarà aquest
desenvolupament del projecte?

estudi

abans

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.
1.- Quines són les iniciatives que formen part del Pla
anual de conservació i enriquiment del patrimoni històric-artístic i
de foment de la creativitat artística que, en compliment de l'article
3 de la Llei 3/1987, ha elaborat la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports per 1996?, especificant-ne pressupost de cada iniciativa
prevista en el pla.
2.- Quina publicitat es preveu donar al contingut del Pla
anual de conservació i enriquiment del patrimoni històric i de
foment de la creativitat artística per 1996?
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

del
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Es Castell, a 8 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.
L'article 3 de la Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures
de foment del patrimoni històric de les Illes Balears, obliga la
Conselleria de Cultura i/o la Comissió de Patrimoni HistòricoArtístic a elaborar plans anuals de conservació i enriquiment de
l'esmentat patrimoni i de foment de la creativitat artística.
Quines iniciatives concretes es varen contemplar en els
plans anuals referents als anys 1988, 1989 i 1990?, especificant-ne
pressupost de cada iniciativa, i concretant les que es varen
contemplar per realitzar a l'illa de Menorca.
Es Castell, a 14 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.
1.- De quina manera participa la Comissió de Patrimoni
Històric-Artístic en l'elaboració dels plans anuals de conservació
i enriquiment del patrimoni històric-artístic i de foment de la
creativitat artística?
2.- A quina Comissió de Patrimoni Històric-Artístic es
refereix l'article 3 de la Llei 3/1987?
3.- De quina manera participen la Comissió Insular de
Patrimoni de Menorca i la Comissió de Patrimoni Històric de
Ciutadella, i altres, en l'elaboració anual dels plans de conservació
i enriquiment del patrimoni històric-artístic i de foment de la
creativitat artística?

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.
Quins concessionaris d'obres públiques realitzades a les
Illes Balears sense la finançació de la Comunitat Autònoma entre
els anys 1988 i 1995, ambdós inclosos, han elegit, d'acord amb
l'article 6 de la Llei 3/1987, l'opció de finançar treballs de
conservació i enriquiment del patrimoni històric en la mateixa obra
o en el seu immediat entorn?, especificant-ne concessió,
concessionari i s'ha acomplert amb l'acreditació davant l'òrgan
atorgant de l'execució d'aquests treballs.
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 concessionaris d'obres públiques realitzades a les
Illes Balears sense la finançació de la Comunitat Autònoma entre
els anys 1988 i 1995, ambdós inclosos, han elegit, d'acord amb
l'article 6 de la Llei 3/1987, l'opció de finançar treballs de
conservació i enriquiment del patrimoni històric, situat a les
Balears, o en foment de la creativitat artística, inclosos en els
plans anuals de conservació i enriquiment?, especificant-ne cada
concessionari, concessió i cada ingrés efectuat a la Caixa General
del Govern de la Comunitat Autònoma en aplicació de l'1% dels
pressuposts de les referides obres públiques.

Quina quantitat total significà l'aplicació de l'1%,
contemplat en la Llei 3/1987, de 18 de març, a les obres públiques
amb un pressupost total major de 50.000.000 de pessetes,
finançades totalment o parcial per la Comunitat Autònoma i
executades a l'illa de Menorca durant els anys 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993, 1994 i 1995?

A quines iniciatives de treballs de conservació i
enriquiment del patrimoni històric o de foment de la creativitat
artística a les Illes Balears s'ha destinat cadascun dels ingressos
obtinguts en aplicació de la Llei 3/1987 entre els anys 1988 i
1995, ambdós inclosos?
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)

Es Castell, a 14 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.
Quins treballs de conservació d'enriquiment del patrimoni
històric o de foment de la creativitat artística es varen realitzar a
l'illa de Menorca durant l'any 1995 en aplicació de la Llei 3/1987,
de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les
Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de cada intervenció.

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

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

Quines han estat les obres públiques que s'hanh construït
i són explotades per particulars en virtut de concessió
administrativa del Govern de la Comunitat Autònoma, i sense
participació financera d'aquesta, entre els anys 1988 i 1995?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin és el pressupost total d'aquestes obres públiques
durant el període 1988 a 1995, ambdós inclosos?

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

Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Quins treballs de conservació d'enriquiment del patrimoni
històric o de foment de la creativitat artística es varen realitzar a
l'illa de Menorca durant l'any 1994 en aplicació de la Llei 3/1987,
de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les
Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de cada intervenció.

R)

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines han estat les obres públiques, amb un pressupost
total superior a 50.000.000 de pessetes, realitzades a l'illa de
Menorca finançades total o parcialment per la Comunitat
Autònoma durant els anys 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,
1994 i 1995?, especificant-ne obra, pressupost total i any.
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
Quins treballs de conservació d'enriquiment del patrimoni
històric o de foment de la creativitat artística es varen realitzar a
l'illa de Menorca durant l'any 1993 en aplicació de la Llei 3/1987,
de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les
Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de cada intervenció.
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 treballs de conservació d'enriquiment del
patrimoni històric o de foment de la creativitat artística es varen
realitzar a l'illa de Menorca durant l'any 1992 en aplicació de la
Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni
històric de les Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de
cada intervenció.

Quins treballs de conservació d'enriquiment del patrimoni
històric o de foment de la creativitat artística es varen realitzar a
l'illa de Menorca durant l'any 1989 en aplicació de la Llei 3/1987,
de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les
Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de cada intervenció.
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
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.
Quins treballs de conservació d'enriquiment del
patrimoni històric o de foment de la creativitat artística es varen
realitzar a l'illa de Menorca durant l'any 1991 en aplicació de la
Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni
històric de les Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de
cada intervenció.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 treballs de conservació d'enriquiment del patrimoni
històric o de foment de la creativitat artística es varen realitzar a
l'illa de Menorca durant l'any 1988 en aplicació de la Llei 3/1987,
de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les
Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de cada intervenció.
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

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

AC)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 treballs de conservació d'enriquiment del
patrimoni històric o de foment de la creativitat artística es varen
realitzar a l'illa de Menorca durant l'any 1990 en aplicació de la
Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni
històric de les Illes Balears?, especificant-ne pressupost total de
cada intervenció.
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quines han estat les sol•licituds de subvencions a
projectes d'aprenentatge de llengua i cultura angleses a Anglaterra
en la convocatòria de 1996?, especificant-ne empresa o entitat
sol•licitant i pressupost total presentat.
Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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AD)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 sol•licituds de beques i ajudes per
a la formació musical en la convocatòria de 1996?, especificant-ne
nombre total distribuït per cada illa.

Recentment s'ha publicat al BOCAIB núm. 15, d'u de
febrer, la convocatòria de subvencions i ajudes en matèria
d'educació. Les beques abasten la formació musical, la xarxa
d'escoles elementals de música, escoles d'estiu per a professors... no
es contempla, això no obstant, cap tipus d'ajuda per a la formació en
matèria d'art dramàtic.

Es Castell, a 14 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Té previst, el Govern balear, la posada en marxa d'un pla
singular de beques i ajudes per formació en matèria d'art dramàtic
durant l'any 1996?

AE)

Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines han estat les escoles adherides a la Xarxa
d'Escoles Elementals de Música de la Comunitat Autònoma que
han sol•licitat ajuda per a la millora de la qualitat de l'educació
musical durant l'any 1996?
Es Castell, a 15 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.
Atès que el Consell Insular de Menorca també concedeix
beques i ajudes per formació musical i escoles de música, sense
coneixement si els consells insulars de Mallorca i Eivissa i
Formentera tenen programes semblants al Pla singular de
subvencions i ajudes en matèria d'educació del Govern balear...

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.
1.- Quin tipus de consultes, classificades en ordre temàtic,
s'han realitzat al Servei d'Informació i atenció al Ciutadà durant
l'any 1995?, especificant-ne, si és possible, els percentatges dels
grans grups temàtics de consulta.
2.- Quines mesures ha pres el Govern balear per a
conèixer el grau de satisfacció dels ciutadans que realitzen consultes
al SIAC segons la resposta rebuda a les seves consultes?
Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)

De quina manera es coordinen i harmonitzen els plans
insulars i el Pla singular del Govern balear en matèria de beques
i ajudes per a la formació musical i la xarxa d'escoles elementals
de música?
Es Castell, a 15 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.
Quines escoles elementals de música formen part de la
"Xarxa de la Comunitat Autònoma" a primer de gener de 1996?
Segons la memòria d'aquestes escoles, quin nombre total
d'alumnes s'hi va matricular per al curs 1995/96?, especificant-ne
nombre total de cada escola.
Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
D'acord am la informació remesa a aquest diputat en
resposta a la Pregunta núm. 2635/95, és palesa una baixa en les
consultes que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
efectuen al SIAC. Així vàrem passar de les 11.763 consultes l'any
1991 a les 8.337 de l'any 1994. En total, 3.426 consultes menys (una
baixa del 30%). Atesa la importància que pot tenir aquest servei
1.- Quines mesures de foment i promoció del Servei
d'Informació i Atenció al Ciutadà pensa programar el Govern durant
l'any 1996?
2.- Quin pressupost projecta invertir el Govern de la CAIB
per a donar a conèixer i fomentar el SIAC al conjunt de les Illes
Balears?
Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

AN)

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

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

Quines són les quantitats de fangs produïdes a cadascuna
de les depuradores? Quin és el seu destí?

Quina és la quantitat de fangs procedents de plantes
depuradores destinats a l'activitat agrària?

Palma, a 21 de febrer del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 21 de febrer del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

AO)

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

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

Quina és la composició i característiques dels fangs
produïts i dels destinats a l'activitat agrària?

Quines són les quantitats de fangs tractats a cadascuna de
les plantes de tractament de fangs? Quin és el seu destí?

Quins paràmetres s'analitzen?

Palma, a 21 de febrer del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

En quina freqüència es produeixen les analítiques?
Qui realitza les analítiques?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins mètodes analítics i de mostreig s'utilitzen?
AP)
Palma, a 21 de febrer del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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 subvencions i amb quina finalitat ha concedit la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports a les diferents
federacions esportives d'àmbit balear durant l'any 1995?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els noms i els domicilis dels destinataris dels
fangs tractats?

Palma, a 21 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines són les zones on s'utilitzen els fangs tractats?

AQ)

Palma, a 21 de febrer del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 subvencions i amb quina finalitat ha concedit la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports a les diferents
federacions esportives d'àmbit balear durant l'any 1994?
Palma, a 21 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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.
Quines subvencions i amb quina finalitat ha concedit la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports a les diferents
federacions esportives d'àmbit balear durant l'any 1993?

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.
Quines empreses han presentat ofertes per a l'adquisició
del TAC per part de Gesma i per quina quantia econòmica?

Palma, a 21 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)

AV)

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

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

Quants de pacients han estat tractats en el programa de
desintoxicació per metadona en el Centre Insular de Menorca
durant l'any 1995?

Quants de malalts pertanyents a l'Insalud han estat atesos
al servei d'urgències durant l'any 1995 a l'Hospital General de
Mallorca?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir..

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)

AX)

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

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

A quina empresa s'ha adjudicat el TAC per instal•lar-lo
a l'Hospital General en el concurs convocat en el BOCAIB de dia
9.11.95, pàgina 11008?

Quants de malalts pertanyents a l'Insalud han estat atesos
al servei d'urgències durant l'any 1995 a l'Hospital Joan March?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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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.
Quants de malalts pertanyents a l'Insalud han estat atesos
al servei d'urgències durant l'any 1995 a l'Hospital Psiquiàtric?

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.
Quina quantitat ha pagat l'Insalud per l'atenció de malalts
a l'Hospital Joan March durant l'any 1995?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quantes estades han produït els distints malalts
pertanyents a l'Insalud durant l'any 1995 a l'Hospital General de
Mallorca?

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.
Quina quantitat ha pagat l'Insalud per l'atenció de malalts
a l'Hospital Psiquiàtric durant l'any 1995?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)

BF)

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

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

Quantes estades han produït els distints malalts
pertanyents a l'Insalud durant l'any 1995 a l'Hospital Joan March?

Quants de malalts pertanyents a l'Insalud han estat
ingressats durant l'any 1995 a l'Hospital Psiquiàtric?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)

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.

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

Quantes estades han produït els distints malalts
pertanyents a l'Insalud durant l'any 1995 a l'Hospital Psiquiàtric?

Quants de malalts pertanyents a l'Insalud han estat
ingressats durant l'any 1995 a l'Hospital General de Mallorca?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 quantitat ha pagat l'Insalud per l'atenció de
malalts a l'Hospital General de Mallorca durant l'any 1995?

Quants de malalts pertanyents a l'Insalud han estat
ingressats durant l'any 1995 a l'Hospital Joan March?

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 7 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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BI)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 443200,
centre de cost 18200 i subconcepte 48000 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 411100, centre
de cost 18000 i subconcepte 76013 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 443200,
centre de cost 18200 i subconcepte 46051 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 411100, centre
de cost 18000 i subconcepte 76012 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.
De la partida de la secció 18, subprograma 413100,
centre de cost 18000 i subconcepte 48067 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?
- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 411100,
centre de cost 18000 i subconcepte 74000 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 314100, centre
de cost 18300 i subconcepte 48063 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 411100,
centre de cost 18000 i subconcepte 48000 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 314100, centre
de cost 18300 i subconcepte 48060 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

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.
De la partida de la secció 18, subprograma 314100,
centre de cost 18300 i subconcepte 48064 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?
- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 314100,
centre de cost 18300 i subconcepte 48051 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 314100, centre
de cost 18300 i subconcepte 46101 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 314100,
centre de cost 18300 i subconcepte 48000 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 314100, centre
de cost 18300 i subconcepte 46100 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BU)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 314100,
centre de cost 18300 i subconcepte 46104 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 314100, centre
de cost 18300 i subconcepte 46063 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 314100,
centre de cost 18300 i subconcepte 46001 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 314100, centre
de cost 18300 i subconcepte 44200 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

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.

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

De la partida de la secció 18, subprograma 314100,
centre de cost 18300 i subconcepte 46000 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,

De la partida de la secció 18, subprograma 313300, centre
de cost 18300 i subconcepte 78000 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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.
De la partida de la secció 18, subprograma 313300, centre
de cost 18300 i subconcepte 48065 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?
- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
De la partida de la secció 18, subprograma 313300,
centre de cost 18300 i subconcepte 48000 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

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.
De la partida de la secció 18, subprograma 313300, centre
de cost 18300 i subconcepte 46101 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
De la partida de la secció 18, subprograma 313300,
centre de cost 18300 i subconcepte 46103 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

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 la partida de la secció 18, subprograma 313300, centre
de cost 18300 i subconcepte 46000 dels Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?

- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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.
De la partida de la secció 18, subprograma 313300,
centre de cost 18300 i subconcepte 46102 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma per al 1995,
- Quines entitats tenen disposició de despeses i per quina
quantitat?
- Quines entitats tenen reconeixement d'obligació i per
quina quantitat?
- Quines entitats han rebut els diners i per quina quantia?
Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 6 de febrer del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 14 de
novembre del 1995, la següent resolució:

Segons han publicat els mitjans de comunicació de l'illa
de Menorca, el conseller de Turisme ha ajornat la redacció del
POOT d'aquella illa a la prèvia aprovació d'un pla d'ordenació
territorial, les directrius del qual podrien estar aprovades dins el
1997.

"3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a exigir en relació a la competència
atribuïda sobre urbanisme i habitabilitat als consells insulars,
l'estricte compliment d'allò que determina l'article 24 de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, pel que fa al termini de
presentació de les memòries anuals".
Atès que l'article 24 de la Llei de consells insulars
estableix que l'esmentada memòria anual serà remesa pels consells
insulars al Govern dins el primer trimestre de cada any, i atès que
el Govern encara no ha remès al Parlament la comunicació
referida a les memòries corresponents a l'any 1994.
1.- Quines actuacions ha duit a terme el Govern per
donar compliment a la Resolució núm.3, aprovada pel Parlament
de les Illes Balears el 14 de novembre del 1995, per tal de garantir
que els consells remetin les memòries de manera puntual?

1.- Afectarà aquest condicionant als plans d'ordenació de
l'oferta turística de les altres illes, o sols és d'aplicació per a
Menorca?
2.- Quin és el motiu del canvi de criteri de la Conselleria
de Turisme que, fins ara, mai no havia posat aquest condicionant?
3.- Pensa la Conselleria de Turisme que, d'aquest pas,
s'arribarà a aprovar el POOT de l'illa de Menorca dins la present
legislatura?
4.- Quina és l'opinió del Govern sobre les declaracions que
l'anterior president del Consell Insular de Menorca, feia el juny del
1992, en el senti que el POOT de Menorca podria estar finalitzat
abans de finalitzar aquell any?

2.- Quants requeriments s'han fet als consells insulars
per tal que remetin les memòries referides a la gestió d'urbanisme
i habitabilitat de l'any 1994 que, segons la Llei 5/1989, s'havien de
remetre dins el primer trimestre del 1995?
3.- És conscient el Govern que s'ha tornat acumular un
any de retard en la remissió de la comunicació al Parlament,
corresponent a la gestió de les competències esmentades?

Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CM)

4.- S'han reclamat igualment les memòries corresponents
a la gestió de les competències d'assistència social, ITV, oficines
d'informació turística i règim local, corresponents a l'any 1994,
que s'havien de remetre des dels consells insulars dins el primer
trimestre del 1995?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 President del Consell Insular de Menorca ha proposat
als alcaldes de Menorca un pacte per a una "moratòria urbanística"
1.- Quina és l'opinió del Govern respecte de les
possibilitats i l'oportunitat de dur a terme aquesta "moratòria
urbanística"?

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.
És cert que, tal i com es publica al "Diario de Ibiza" de
dia 9 de febrer, la Conselleria d'Agricultura pretén limitar els
refugis de caça?
Pensa el Govern que és convenient modificar la
legislació actualment vigent, limitant els refugis a superfícies
superiors als 200.000 metres quadrats, tal i com s'informa a través
del diari esmentat?
Per quin motiu?
No pensa el Govern que amb aquesta política sols es
posen dificultats als propietaris que no volen l'activitat cinegètica
a les seves finques?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

2.- Pensa el Govern que l'adopció d'aquest acord podria
impedir o dificultar l'aprovació de la nova urbanització de Cala en
Busquets, que el Govern lliga al projecte d'ampliació del port de
Ciutadella?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)

CQ)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 26 d'ocutbre del 1995 el Parlament va aprovar una
resolució instant el Govern a "modificar les directrius del Pla
Hidrològic, en el sentit de donar prioritat als usos agrícoles per
damunt dels recreatius.

El 26 d'ocutbre del 1995 el Parlament va aprovar una
resolució per la qual s'instava el Govern a "posar en marxa un
calendari per a l'aprovació de les Directrius d'ordenació territori"
amb la concreció "d'aprovar les hipòtesis del model territorial pel
gener del 1996".

1.- Quin és el nivell de compliment d'aquesta resolució?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

1.- Quin compliment ha donat el Govern a aquesta
resolució?
2.- Quines dificultats han impedit al Govern "aprovar les
hipòtesis del model territorial" dins els terminis que el propi Grup
Parlamentari Popular va proposar i el Parlament va aprovar?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El 26 d'ocutbre del 1995 el Parlament va aprovar una
resolució instant el Govern a presentar el II Pla d'igualtat de la
dona.
1.- En quina situació es troba aquest II Pla d'igualtat de
la dona a les Illes Balears?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El 26 d'ocutbre del 1995 el Parlament va aprovar una
resolució per la qual s'instava la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori a "obrir el procediment que consideri
oportú per tal de reconduir la situació dels camps de golf, que en
data d'avui, tenen autorització per utilitzar aigües d'extracció a
l'objecte de garantir que, en el termini màxim de dos anys, passin
a utilitzar aigües depurades per regar els camps de golf".
1.- Quins procediments ha considerat, el Govern, oportú
obrir per reconduir la situació de cadascun dels camps de golf de
les Illes que tenen autorització per utilitzar aigües d'extracció per
passar a regar-los amb aigües depurades?
2.- Quins camps de golf es troben avui en aquesta
situació?
3.- Quin volum d'aigua estan autoritzats per extreure?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
1.- Quins són els motius de la reducció dels educadors
ambientals contractats per la Conselleria d'Agricultura, per atendre
les visites, especialment dels escolars, als parcs naturals de
s'Albufera, a Mondragó així com a la finca pública de Son
Moragues?
2.- És conscient la Conselleria que amb la reducció de 3
a 1 monitors difícilment es pot donar una informació de qualitat
(des del punt de vista educatiu) als grups d'escolars que visiten
aquestes zones?
3.- No creu el Govern que aquest dèficit posa en entredit
l'oferta educativa de la Conselleria d'Agricultura que va ser
anunciada amb tanta difusió de mitjans?
4.- Pensa la Conselleria d'Agricultura que amb un únic
monitor es poden atendre correctament els 6.000 estudiants que es
va preveure podrien visitar aquestes finques al llarg del present curs
escolar?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Ordre de Publicació

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

RGE núm. 1047/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "bon domini
de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears". (Mesa de 6 de
març del 1996).

Com poden acreditar els aspirants a les beques previstes
a l'Ordre del conseller de la Funció Pública de dia 8 de febrer de
1996 el "bon domini de la llengua catalana pròpia de les Illes
Balears?

RGE núm. 1048/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a com acreditar
el "bon domini de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears".
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1052/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a altres
titulacions superiors relacionades amb l'administració pública.
(Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1053/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mèrits per
accedir a les beques de l'ordre de dia 8 de febrer de 1996 del
conseller de la Funció Pública. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1111/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projecte de reforestació a la zona coneguda com el Pou d'en
Calders (Menorca). (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1121/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions per a la reforestació a la zona coneguda com el Pou
d'en Calders (Menorca). (Mesa de 6 de març del 1996).
Palma, a 6 de març 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 oral davant Ple.
Què entén la Conselleria de la Funció Pública per "bon
domini de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears" tal com
explicita a l'Ordre del conseller de la Funció Pública de dia 8 de
febrer de 1996?
Palma, a 21 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 21 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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 oral davant Ple.
Què entén la Conselleria de la Funció Pública amb "altres
titulacions superiors relacionades amb l'administració pública" com
explicita a l'Ordre de 8 de febrer de 1996?
Palma, a 21 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Per què no s'inclou com a mèrit a l'Ordre de dia 8 de
febrer de 1996 del conseller de la Funció Pública els serveis prestats
a la pròpia administració pública?
Palma, a 21 de febrer del 1996.
El diputat:.
Andreu Crespí i Plaza.
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 oral davant Ple.
Com és possible que la mateixa Conselleria d'Agricultura
que ha elaborat propostes per a la protecció de la flora endèmica de
l'illa de Menorca, hagi autoritzat igualment un projecte de
reforestació a la zona coneguda com el Pou d'en Calders, que ha
afectat negativament una zona que conté quatre tipus de socarrells
protegits?
Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 oral davant Ple.
S'han concedit subvencions, des de la Conselleria
d'Agricultura per al projecte de reforestació de la zona coneguda
com el Pou d'en Calders, al nord de Favàritx, a l'illa de Menorca?

El Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma hauria de ser
reflex de l'ús normal de la llengua catalana per part de les
administracions que actuen al territori balear. Això no obstant, i
malgrat l'anunci d'impuls normalitzador, els primers butlletins de
l'any 1996 deixen al descobert la feblesa del publicitat impuls amb
el manteniment de l'ús d'una sola llengua, la castellana, en la gran
majoria de comunicacions oficials que s'hi publiquen.
Quines mesures pensa prendre el Govern per propiciar l'ús
normal del català en les comunicacions que les diferents institucions
locals, autonòmiques. de l'administració perifèrica, etc. publiquen
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 28 de febrer del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Castell, 13 de febrer de 1996
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 995/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normalització lingüística en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1022/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció del SIAC a l'illa de Menorca. (Mesa de 6 de
març del 1996).
Palma, a 6 de març 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 oral davant comissió.
L'anunciat "impuls normalitzador" del Govern de la
Comunitat Autònoma no només s'ha de veure transcrit en els
pressuposts que el Govern dedica a aquesta iniciativa.
Pel que fa a la qüestió de l'ús de la llengua catalana per
part de l'Administració, la Llei de normalització lingüística (i
també en el seu desenvolupament amb el Decret 100/1990, de 29
de novembre, que regula l'ús de les llengües oficials de
l'Administració de la CAIB), fa algunes distincions: mentre les
lleis, els decrets legislatius, les disposicions normatives i les
resolucions oficials de l'Administració pública s'han de publicar
en llengua catalana i en llengua castellana en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (art. 7.1), les còpies o
certificacions expedides per les entitats públiques de la Comunitat
Autònoma s'han d'expedir en català, llevat del cas que l'interessat
o la persona o entitat que les requereixin en sol•licitin la versió
castellana (art. 8.2). Tot i que la llei determina que tant el Govern
de la Comunitat com els consells insulars i les corporacions locals
han de regular l'ús de la llengua dins els seus àmbits respectius
(art. 9), aquesta afegeix que a les actuacions administratives a
instància de part, a les seguides d'ofici i fins i tot en l'atorgament
dels documents públics amb particulars, s'emprarà la llengua
oficial escollida per l'interessat (art. 10).

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 oral davant comissió.
D'acord amb la informació rebuda per aquest diputat en
resposta a la pregunta 2635/95, l'origen insular de les consultes que
va rebre el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà va ser irregular.
Així, de les 11.763 consultes, 9.120 (77%) foren realitzades des de
Mallorca; 1.749 (15%) ho foren des d'Eivissa i Formentera; i només
894 (7%) des de l'illa de Menorca. Són xifres de l'any 1991. Els
anys posteriors, d'acord amb la Llei 5/1992, de 29 d'octubre, de
regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter
personal, ja no es va reunir la informació relativa a l'origen de les
consultes.
La poca participació de Menorca en l'ús d'aquest Servei
és, no obstant, demostració del poc coneixement que els menorquins
i les menorquines en tenen de la seva existència.
1.- Quines mesures pensa prendre el Govern balear per a
promocionar l'ús del Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà
especialment a l'illa de Menorca durant l'any 1996?
2.- Quin pressupost ha previst el Govern per a la
realització de les possibles mesures de promoció i foment del SIAC
a l'illa de Menorca durant l'any 1996?
Es Castell, a 15 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

b) L'establiment de criteris objectius que assegurin la
necessària limitació de la publicitat institucional en el decurs dels
processos electorals, per tal de salvaguardar el vot popular de tota
intromissió partidista fomentada des del sector públic.

Ordre de Publicació

Palma, a 20 de febrer del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

RGE núm. 949/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a projecte de llei regulador de la publicitat provinent
del sector públic. (Mesa de 6 de març del 1996).
RGE núm. 1097/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a modificació del Decret 17/1996, de 8 de febrer,
sobre els criteris de distribució de les subvencions als ajuntaments
de la Serra de Tramuntana (Mesa de 6 de març del 1996).
Palma, a 6 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El volum de la publicitat realitzada per les
administracions públiques, els seus organismes autònoms i les
empreses públiques, a través dels mitjans de comunicació, té una
importància cada dia més rellevant dins el conjunt de la publicitat
realitzada a les Illes Balears.
Atès que la publicitat és una font molt important en el
finançament dels mitjans de comunicació social.
Atès que la distribució de la publicitat provinent de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
de les seves empreses públiques no sempre respon a criteris
objectius, d'àmbit territorial i de difusió, i no es té en compte la
realitat pluriinsular de la nostra comunitat.
Atès que la discrecionalitat en l'adjudicació de la
publicitat provinent, directament o indirecta, de l'Administració
Pública pot afectar la subsistència i condicionar la lliure
competència entre els mitjans de comunicació social.
Atesa la necessitat d'arbitrar des de l'Administració
Pública les mesures adients per evitar tota competència deslleial
promoguda des del sector públic, que puguin incidir negativament
en el pluralisme informatiu.
És per tot això que el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent,
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar al Parlament abans de tres mesos
un projecte de llei regulador de la publicitat provinent del sector
públic, que hauria de contemplar:
a) L'obligatorietat de modular mitjançant norma
reglamentària la participació dels diferents mitjans en
l'adjudicació de la publicitat, en base a criteris objectius d'àmbit
territorial i de difusió, de tal manera que es controli la utilització
de la publicitat com a element de discriminació fomentada des de
les institucions públiques.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Bocaib núm. 22 de 17 de febrer del 1996 publica un
decret de la Presidència del Govern, pel qual es fixen els criteris de
distribució de les subvencions als ajuntaments de la Serra de
Tramuntana. En l'exposició de motius d'aquest s'especifica que
"determinades poblacions que per la seva densitat demogràfica no
contenen un pressupost econòmic important, han de suportar unes
despeses d'infraestructura que es deriven dels punts o enclavaments
turístics que es troben localitzats en el seu partit", arribant a la
conclusió que "amb la finalitat d'obtenir una distribució major de la
riquesa", s'han d'establir uns ajuts per tal que "des de
l'Administració Autonòmica es pugui contribuir a sufragar les
despeses originades per les actuacions puntuals que amb el turisme
com a objectiu hagin de dur a terme els ens locals".
Amb aquesta finalitat, i cercant "assenyalar i delimitar
aquells requisits que permetin una distribució econòmica que ajusti
els criteris de distribució en les actuacions del govern que impedeixi
i eviti qualsevol discrecionalitat des de l'executiu", s'estableix que,
entre els requisits exigibles per poder optar a aquests ajuts, s'hi
comptarà el de ser un municipi de menys de 2.000 habitants, i amb
uns pressuposts menors de 200 milions de pessetes.
Atès que el decret esmentat pretén ajudar els ajuntaments
dels municipis de menys de 2.000 habitants i amb poc pressupost,
es lamentable que es limitin aquests ajuts als de la zona de la serra
de Tramuntana de Mallorca, ja que, tant a l'illa de Mallorca com a
la de Menorca hi han altres municipis amb circumstàncies
semblants que sense cap justificació podrien veure's privats de rebre
aquests ajuts, quan està ben clar que els necessiten tant o més que
aquells.
Així, a l'illa de Mallorca, s'hi troben 9 municipis de menys
de 2.000 habitants, i un a l'illa de Menorca, tots ells amb uns
pressuposts municipals molt petits que podrien englobar-se dins les
condicions exigits pel decret, si aquest no fos excloent, quan
delimita l'àmbit dels ajuntaments beneficiats al de la serra de
Tramuntana.
Atès que la situació econòmica dels ajuntaments petits de
les Illes Balears exigeix una actitud de suport des del Govern de la
Comunitat, i que aquesta actitud de suport no es pot limitar a una
única zona geogràfica, sinó que ha d'abastar tot el territori de les
Balears.
Atès que no existeix cap justificació per deixar fora de
l'àmbit dels ajuts de l'administració comunitària els ajuntaments que
no estan situats dins la zona de la serra de Tramuntana, però que
compten amb un reduït nombre d'habitants (menys de 2.000) i amb
un pressupost municipal reduït.
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És per tot això que el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent,

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

Proposició no de llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar en el termini d'un mes el contingut del decret 17/1996,
de 8 de febrer, "sobre els criteris de distribució de les subvencions
als ajuntaments de la serra de Tramuntana", ampliant el seu abast
a tots els ajuntaments de les Illes Balears que comptin amb una
situació semblant a la que s'estableix al decret (petit nombre
d'habitants, i pressupost municipal reduït), per tal d'evitar
qualsevol tipus de discriminació entre els municipis de les Illes
Balears, i impedir actuacions discrecionals des del Govern.
2.- El Govern paralitzarà la concessió dels ajuts a què es
refereix el decret esmentat, fins que hagi modificat el seu
contingut d'acord amb el punt anterior.
Palma, a 23 de febrer del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 comissió.
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les
Illes Balears ha obert un servei d'informació al públic sobre les
matèries que gestiona, i ha posat a disposició dels interessats el
telèfon 176120.
Altres administracions han posat a disposició dels
ciutadans telèfons d'informació les cridades als quals són gratuïtes,
per tal de facilitar les consultes. En el cas de les Illes Balears, el fet
que els interessats de Menorca i d'Eivissa i Formentera hagin de
cridar a un telèfon de Mallorca no facilita les consultes, i
desincentiva els possibles usuaris d'aquest servei.
Atès que l'administració rep un tractament preferencial per
part de la Companyia Telefònica quan es crea un telèfon de consulta
gratuïta, i que la creació d'aquest servei representaria facilitar la
recepció d'informació amb igualtat de condicions entre tots els
ciutadans de les Illes Balears,
és per tot això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent,

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1182/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a servei d'informació telefònica de la Conselleria
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb qualificació de tramitació
davant comissió (Mesa de 6 de març del 1996).
Palma, a 6 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Proposició no de llei
1.- El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se a la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca del Govern de les Illes
Balears, sol•licitant que es prenguin les mesures adients per tal que
el Servei d'Informació per via telefònica que s'ha obert recentment
es remodeli de tal manera que es faciliti als possibles usuaris
interessats un número telefònic de cridada gratuïta.
2.- Igualment, el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a, una volta s'hagi
obert aquest servei d'informació telefònica de cridada gratuïta,
difondre la seva existència a través dels mitjans de comunicació de
l'illa.
Palma, a 29 de febrer del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS
D)

Ordre de Publicació
A)
Relativa a renúncia de la Sra. Teresa Riera i Madurell a
la seva condició de diputada..
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de febrer del 1996 s'assabentà del contingut de l'escrit RGE
núm. 948/96, presentat per la diputada Teresa Riera i Madurell, pel
qual renuncia a la seva condició de diputada.
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)
Relativa a credencial presentada pel diputat electe Sr.
Joan Mesquida i Ferrando (RGE núm. 1095/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de març del 1996 es donà per assabentada de la presentació
per part del diputat electe Sr. Joan Mesquida i Ferrando de la seva
credencial.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a adscripció de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Mesquida i Ferrando al Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de març del 1996 es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 1099/96, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual es comunica l'adscripció de
referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Relativa a adscripció de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida
i Ferrando a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 6 de març del 1996 es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 1183/96, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual comunica l'adscripció de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Mesquida i Ferrando a les comissions d'Assumptes
Socials i de Cultura, Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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