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M) RGE núm. 1259/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a subvencions
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de març del 1996, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE núm.
4087/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees naturals d'especial protecció de les
Illes Balears.

Palma, a 13 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 125 i 126 del

Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició de llei de modificació de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de
les àrees naturals d'especial protecció de les Illes Balears.

Exposició de motius

La Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de
règim urbanístic de les àrees naturals d'especial protecció de les
Illes Balears, defineix les àrees d'especial protecció en raó als seus
excepcionals valors ecològics, i paisatgístics, establint les mesures
i condicions d'ordenació territorial i urbanística precises per a la
seva conservació i protecció.

La voluntat del legislador de protegir les àrees que es
consideren d'interès és prou clara, i els límits de les zones
protegides, incloses dins les ANEI o dins les ARIP, han de tenir
una lògica tal que garanteixi la voluntat proteccionista.

En la delimitació de l'ANEI núm. 14, costa Sud de
Ciutadella, a l'illa de Menorca, els límits de l'ANEI es mantenen
excessivament prop de la zona de costa i, concretament, de la
platja de Macarella, sobre la qual han existit sempre expectatives
urbanístiques que amb la protecció esmentada es pretenien evitar.

És clara la necessitat de modificar la planimetria de
l'ANEI núm. 14, esmentat, augmentant la zona de protecció
inclosa dins l'àrea natural.

Article únic

Es modifica l'annex núm. 1 de la Llei 1/1991, de 30 de
gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees naturals
d'especial protecció de les Illes Balears, la cartografia de la qual
s'indica a continuació:

Illa de Menorca: Plànols núm. 14.1 i 14.2, publicats en
el fascicle V del BOPIB núm. 116 (15.3.91).

Disposició final

La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears. 

Palma, 21 de desembre del 1995.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

El plànol annex a la proposició queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 1313/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a política del Govern respecte  del
repartiment de les transferències corrents i de capital i les
subvencions amb càrrec a la secció 11.  Presidència. (Mesa de 13 de
març del 1996).

Palma, a 13 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 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre la política del
Govern respecte del repartiment de les transferències corrents i de
capital i les subvencions amb càrrec a la secció 11. Presidència.

Motius: El repartiment entre entitats i associacions de les
transferències corrents i de capital, i de les subvencions, amb càrrec
a la secció 11. Presidència, demostra la inexistència d'uns criteris i
d'una política. EL caràcter, d'alguna de les subvencions concedides,
així com el repartiment entre illes.

Palma, a 7 de març del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 1192/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
negociacions entre el Govern de la CAIB i els hereus de José Maria
de Olives i Ponsich, Comte de Torre Saura. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1193/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a PROU
durant el 1993. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1194/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a PROU
durant el 1994. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1195/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a PROU
durant el 1995. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1196/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a AUIB
durant el 1993. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1197/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a AUIB
durant el 1994. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1198/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a AUIB
durant el 1995. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1199/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a AIDE
durant el 1993. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1200/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a AIDE
durant el 1994. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1201/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a AIDE
durant el 1995. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1202/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a BEI
durant el 1993. (Mesa de 13 de març del 1996).

 

RGE núm. 1203/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a BEI durant
el 1994. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1204/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes o
subvencions que s'han donat des del Govern de la CAIB a BEI durant
el 1995. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1205/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1993 a Mallorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1206/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1994 a Mallorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1207/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1995 a Mallorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1208/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1992 a Menorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1209/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1993 a Menorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1210/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1994 a Menorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1211/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1995 a Menorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1212/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1992 a Eivissa. (Mesa de 13 de març del
1996).
 

RGE núm. 1213/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de finques
rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords per a la
neteja de boscos durant l'any 1993 a Eivissa. (Mesa de 13 de març del
1996).
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RGE núm. 1214/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de
finques rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords
per a la neteja de boscos durant l'any 1994 a Eivissa. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1215/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de
finques rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords
per a la neteja de boscos durant l'any 1995 a Eivissa. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1216/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de
finques rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords
per a la neteja de boscos durant l'any 1992 a Formentera. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1217/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de
finques rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords
per a la neteja de boscos durant l'any 1993 a Formentera. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1218/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de
finques rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords
per a la neteja de boscos durant l'any 1994 a Formentera. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1219/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de
finques rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords
per a la neteja de boscos durant l'any 1995 a Formentera. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1220/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars de
finques rústiques amb els quals s'han establert convenis o acords
per a la neteja de boscos durant l'any 1992 a Mallorca. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1221/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "El Día del
Mundo" amb el suplement "Campus" en els centres educatius.
(Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1264/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria
en la qual assessora la Sra. Maria Teresa Rattier Nadal. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1265/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria
en la qual assessora la Sra. Maria Salom Coll. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1266/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria
en la qual assessora la Sra. Maria Ángeles Llanes Alentorn. (Mesa
de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1267/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria
en la qual assessora el Sr. José Negrón Nevado. (Mesa de 13 de
març del 1996).

 

RGE núm. 1268/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Rafael Muntaner Morey. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1269/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora la Sra. Maria Luisa Pol Romaguera. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1270/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Andrés Riera Bennàssar. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1271/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Juan Antonio Ramonell Amengual. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1272/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Alejandro Pax Dolz D. Castellar. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1273/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Guillermo Vidal Bibiloni. (Mesa de 13 de
març del 1996).
 

RGE núm. 1274/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Bartolomé Binimelis Berenguel. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1275/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora la Sra. Margarita Campuzano Casasayas (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1276/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Joaquín Ribas de Reyna. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1277/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. José María Fiol Ramonell. (Mesa de 13 de
març del 1996).
 

RGE núm. 1278/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Domingo Llull Capó. (Mesa de 13 de març del
1996).
 

RGE núm. 1279/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Gabriel Oliver Capó. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1280/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Gabriel Bosch Vallespir. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1281/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria en
la qual assessora el Sr. Miguel Llull Vallespir. (Mesa de 13 de març
del 1996).
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RGE núm. 1282/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a matèria
en la qual assessora el Sr. Eduardo Vellibre Roca. (Mesa de 13 de
març del 1996).
 

RGE núm. 1286/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inclusió al catàleg d'arbres singulars dels 54 exemplars
proposats pel GOB de Menorca. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1296/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a escoles
i instituts on es reparteix el suplement "Campus". (Mesa de 13 de
març del 1996).
 

RGE núm. 1297/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
emissores conveniades per a l'emissió d'agendes radiofòniques.
(Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1298/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de
les actuacions de difusió a la revista "Gatzara" d'Eivissa. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1299/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
quantitat aportada pel Govern al grup d'empreses Yanko. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1316/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aplicació a Menorca de les mesures contemplades en el
Reial Decret 928/1995, de 9 de juny. (Mesa de 13 de març del
1996).
 

RGE núm. 1321/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accessibilitat de les persones residents a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera als expedients de la Junta d'Aigües
de Balears. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1333/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions concedides per la Presidència a entitats, associacions
i ajuntaments de Mallorca i Menorca. (Mesa de 13 de març del
1996).
 

RGE núm. 1336/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inclusió
d'espais naturals de les Illes Balears dins la xarxa europea Natura
2000. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1367/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
exigència que el sol•licitant de l'autorització per exercir
l'agroturisme sigui l'agricultor. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

Palma, a 13 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.

1.- Han existit negociacions entre el Govern de la CAIB
i els hereus de José María de Olives i Ponsich, Comte de Torre
Saura, en el sentit de pactar el pagament dels imposts successoris a
través del lliurament de diferents finques rústiques?

2.- Quin va ser el resultat d'aquestes negociacions?

3.- Quina era l'oferta de finques efectuada pels hereus?

4.- No creu el Govern que aquesta hauria estat una bona
fórmula per obtenir patrimoni propietat de la CA a l'illa de Menorca
on aquest patrimoni és pràcticament inexistent?

5.- Té previst el Govern negociar amb els hereus el
pagament dels 100 milions de l'impost per l'existència d'un
fideïcomís a través de la transmissió d'alguna finca, atesa la
possibilitat que així s'hauria s'adquirir patrimoni en sòl rústic o
forestal?

6.- Pensa el Govern de les Illes Balears negociar amb el
Govern de l'Estat que els més de 500 milions que aquell rebrà del
pagament dels imposts successoris d'aquesta herència, puguin ser
pagats amb patrimoni, i que aquest reverteixi a les institucions de
l'illa de Menorca?

7.- Per quin motiu el Govern no ha contestat una pregunta
parlamentària formulada el 7 de novembre de 1995, en el mateix
terme que la present?

8.- És conscient el Govern que en no contestar les
preguntes està incomplint el que estableix el Reglament del
Parlament en l'article 160?

Palma, a 5 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han donat
des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses públiques
a l'associació d'estudiants universitaris PROU durant l'any 1993?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han
donat des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses
públiques a l'associació d'estudiants universitaris PROU durant
l'any 1994?

Palma, a 27 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 escrita.

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han
donat des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses
públiques a l'associació d'estudiants universitaris PROU durant
l'any 1995?

Palma, a 27 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 escrita.

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han
donat des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses
públiques a l'associació d'estudiants universitaris AUIB durant
l'any 1993?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han
donat des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses
públiques a l'associació d'estudiants universitaris AUIB durant
l'any 1994?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han donat
des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses públiques
a l'associació d'estudiants universitaris AUIB durant l'any 1995?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han donat
des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses públiques
a l'associació d'estudiants universitaris AIDE durant l'any 1993?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han donat
des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses públiques
a l'associació d'estudiants universitaris AIDE durant l'any 1994?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han donat
des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses públiques
a l'associació d'estudiants universitaris AIDE durant l'any 1995?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han
donat des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses
públiques a l'associació d'estudiants universitaris BEI durant l'any
1993?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han
donat des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses
públiques a l'associació d'estudiants universitaris BEI durant l'any
1994?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes o subvencions i per quin motiu s'han
donat des de la Presidència del Govern, conselleries i empreses
públiques a l'associació d'estudiants universitaris BEI durant l'any
1995?

Palma, a 27 de febrer del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1993 a l'illa de Mallorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1994 a l'illa de Mallorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1995 a l'illa de Mallorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1992 a l'illa de Menorca?

Palma, a 1 de març del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1993 a l'illa de Menorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1994 a l'illa de Menorca?

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

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 són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1995 a l'illa de Menorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1992 a l'illa d'Eivissa?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1993 a l'illa d'Eivissa?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1994 a l'illa d'Eivissa?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1995 a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 1 de març del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1992 a l'illa de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1993 a l'illa de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1994 a l'illa de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1995 a l'illa de Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars, persones físiques o jurídiques, de
finques rústiques amb els quals la Conselleria d'Agricultura ha
establert convenis o acords per a la neteja de boscos i quin ha estat
el cost de cadascun d'ells durant l'any 1992 a l'illa de Mallorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quins centres educatius ha estat tramès l'exemplar del
periòdic El Día del Mundo que conté el suplement Campus?

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

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.

La Sra. Maria Teresa Rattier Nadal,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

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.

La Sra. Maria Salom Coll,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

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

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

La Sra. Maria Ángeles Llanes Alentorn,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. José Negrón Nevado,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Rafael Muntaner Morey,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Sra. Maria Luisa Pol Romaguera,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Andrés Riera Bennàssar,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

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.

El Sr. Juan Antonio Ramonell Amengual,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

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

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

El Sr. Alejandro Pax Dolz D. Castellar,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Guillermo Vidal Bibiloni,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Bartolomé Binimelis Berenguel,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Sra. Margarita Campuzano Casasayas,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Joaquín Ribas de Reyna,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. José María Fiol Ramonell,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Domingo Llull Capó,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

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

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

El Sr. Gabriel Oliver Capó,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Gabriel Bosch Vallespir,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. Miguel Llull Vallespir,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

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.

El Sr. Eduardo Vellibre Roca,

- En quina matèria assessora el Govern?

- Quantes hores de feina mensual realitza?

- Ha evacuat algun document o estudi per escrit?

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

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.

En el primer catàleg d'arbres singulars protegits, aprovat
pel Govern, només cinc exemplars estaven localitzats a l'illa de
Menorca. D'acord amb la Llei de protecció dels arbres singulars,
aquest catàleg pot ser actualitzat mitjançant proposta de particulars,
administracions o entitats.

Per ampliar un catàleg visiblement reduït, el GOB
Menorca va presentar el passat 15 de gener la proposta al Govern
balear d'ampliar-lo amb 54 exemplars d'arbres singulars localitzats
a l'illa de Menorca. Aquesta proposta ha de ser dictaminada per
tècnics de la Conselleria d'Agricultura i Pesca abans de la seva
inclusió al catàleg.

Davant les informacions que apunten l'ajornament
indefinit d'aquest estudi tècnic de les propostes anterior al dictamen,

En quina data es preveu realitzar l'estudi dels 54
exemplars proposats per incorporar-los al Catàleg d'arbres singulars
de les Balears?

Quines són les dificultats que poden fer ajornar aquests
dictàmens preceptius?

Es Castell, a 1 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines escoles i instituts es reparteix el suplement
Campus  que s'inclou cada dijous al diari El Día del Mundo i
financia la Conselleria de Governació?

Es Mercadal, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quines emissores de ràdio té conveniada la
Conselleria de Governació l'emissió d'agendes radiofòniques
destinades als joves? Quin és el cost de cadascuna d'elles?

Es Mercadal, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa han significat les actuacions de difusió
duites a terme per la Conselleria de Governació amb l revista
Gatzara d'Eivissa l'any 1994 i 1995?

Es Mercadal, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat total ha aportat el Govern de les Illes
Balears o les seves empreses públiques al grup d'empreses Yanko
durant els darrers cinc anys? Quina ha estat la naturalesa de la
subvenció o aportació de capital en cadascun dels casos?

Quin seguiment ha fet el Govern del compliment de les
obligacions de l'empresa Yanko?

Palma, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubies.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha previst el Govern de la Comunitat Autònoma atendre
la singularitat que representa l'illa de Menorca, declarada Reserva
de Biosfera per l'Unesco, per a l'aplicació d'alguna de les mesures
previstes en el Reial Decret 928/1995, de 9 de juny?

Es Castell, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La consulta dels expedients diversos tramitats per la Junta
d'Aigües només es pot realitzar a les oficines centrals de Palma de
Mallorca. Per aquest motiu, la consulta de qualsevol documentació,
bé a efectes informatius, bé per presentar-hi al•legacions, obliga al
desplaçament de les persones interessades amb els costos que
representa.

Per quina causa els expedients i documentacions que fan
referència a l'illa de Menorca, com també Eivissa i Formentera, no
es poden posar a disposició del públic a aquestes illes, a través dels
seus consells insulars?

Es Castell, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern del fet que les subvencions
concedides per la Presidència l'any 1994, mentre a l'illa de Menorca
sols se'n concedia una per valor de 724.185 pessetes, per a la premsa
forana, les concedides a diferents entitats, ajuntaments i
associacions de l'illa de Mallorca, pugen més de 61.000.000 de
pessetes?

Creu el Govern que és just que les entitats, associacions
i ajuntaments de Menorca rebin sols un 1,17% de les subvencions
concedides per la Presidència i que les d'Eivissa i Formentera no en
rebin ni una?

Palma, a 8 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tal com regula el Reial Decret 1997/1995 de 7 de
desembre de 1995, ja ha elaborat el Govern balear el llistat
d'espais naturals balears per trametre al Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació del Govern espanyol, per tal de ser inclosos
dins la xarxa europea de conservació Natura 2000?

Quins són aquests espais i quins són els seus límits?

Quins han estat els criteris seguits a l'hora de fer-ne la
selecció?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Si l'objectiu de les polítiques de foment de l'agroturisme
duites a terme per l'administració autonòmica és el d'aconseguir
rendes complementàries per als agricultors, de tal manera que es
contribueixi al manteniment de les explotacions agràries, com és
possible que els decrets del Govern de les Illes Balears que
regulen aquesta activitat no exigeixin que el sol•licitant de
l'autorització per exercir aquesta activitat turística no sigui sempre
l'agricultor a títol principal?

Es Mercadal, a 11 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1249/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dos hotels rurals
il•legals a Eivissa. (Mesa de 13 de març del 1996).

 

RGE núm. 1283/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a calendari de Vice-presidència del Govern per 1996. (Mesa
de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1284/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a calendari de Vice-presidència del Govern per 1997. (Mesa
de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1285/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de Llei de normalització lingüística per part del
president del Govern de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 13 de
març del 1996).
 

RGE núm. 1293/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a reunions
de la comissió de seguiment de les obres de la carretera Deià-Sóller.
(Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1295/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a opinió del
Govern sobre la creació de comissions d'investigació sense necessitat
d'obtenir el suport de la majoria dels diputats. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1300/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
accions judicials davant possible frau a l'Administració Pública per
part de Yanko. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1315/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aplicació a les Illes Balears de les mesures contemplades
en el Reglament (CEE) 2078/92, de 30 de juny. (Mesa de 13 de març
del 1996).).
 

RGE núm. 1317/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a desenvolupament del Reial Decret 928/1995, de 9 de juny,
a les Illes Balears. (Mesa de 13 de març del 1996).).
 

RGE núm. 1318/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la Llei de normalització lingüística en la
correspondència de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i
els centres que en depenen. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1319/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aplicació de les mesures contemplades en el Reglament
2078/92 (CEE), de 30 de juny, desenvolupades pel R.D. 632/95, de 21
d'abril, a l'illa de Menorca. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1320/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a eliminació de tanques publicitàries i restes de tanques
publicitàries a les carreteres de les Illes Balears. (Mesa de 13 de
març del 1996).
 

RGE núm. 1343/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost del
servei de recaptació de l'Ajuntament de Palma. (Mesa de 13 de març
del 1996).
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RGE núm. 1344/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
interessos pagats per operacions de tresoreria. (Mesa de 13 de
març del 1996).
 

RGE núm. 1365/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actes
organitzats amb motiu del Dia Internacional de la Dona. (Mesa de
13 de març del 1996).

Palma, a 13 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.

Des de quan té coneixement la Conselleria de Turisme
que a l'illa d'Eivissa s'estaven comercialitzant dos hotels rurals
suposadament il•legals?

Palma, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern de la CAIB que a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera no hi ha hagut o hi ha dones amb
prou mèrits i significació per figurar en el calendari editat pre
Vice-presidència per 1996, i dedicat exclusivament a personatges
femenins de la nostra història balear?

Es Castell, a 29 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 oral davant Ple.

Acceptarà el Govern de la CAIB que per part dels
consells insulars de Menorca i Eivissa i Formentera i altres
institucions d'aquestes illes, si així ho consideren oportú, es
puguin proposar personatges femenins de la nostra història per
il•lustrar el calendari de Vice-presidència per 1997, en cas
d'editar-se?

Es Castell, a 29 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Molt Honorable President de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears incompleix la Llei de
normalització lingüística en la correspondència que remet als
diputats i diputades d'aquest parlament?

Es Castell, a 29 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 oral davant Ple.

En quines dates s'ha reunit la comissió de seguiment de les
obres de la carretera Deià-Sóller d'ençà de la seva creació?

Palma, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el Govern que representaria un aprofundiment
democràtic el fet que es poguessin crear comissions parlamentàries
d'investigació sense necessitat que la proposta obtingués el suport
de la majoria dels diputats del Parlament de les Illes Balears?

Es Mercadal, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha plantejat el Govern de les Illes Balears emprendre
accions judicials contra els propietaris del grup d'empreses Yanko
per possible frau a l'Administració Pública, en haver aportat una
titularitat inexistent de les marques en l'ampliació de capital que va
subscriure Foment Industrial?

Palma, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubies.



BOPIB núm.33 - 18 de març del 1996 775

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines decisions ha adoptat o pensa adoptar el Govern
balear per aplicar directament alguna de les mesures contemplades
en el Reglament (CEE) 2078/92, de 30 de juny, a les zones
humides, a les ZEPA i al seu entorn?

Es Castell, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis de col•laboració amb el Govern de
l'Estat ha subscrit o pensa subscriure el Govern de la Comunitat
Autònoma per tal de desenvolupar a les Illes el Reial Decret
928/1995, de 9 de juny?

Es Castell, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera s'assegura el compliment de la Llei de
normalització lingüística en la correspondència que s'emet des de
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i els centres que en
depenen?

Palma, a 29 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el marc de l'aplicació directa de les mesures
contemplades en el Reglament (CEE) 2078/92, de 30 de juny, per
tal de fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb les
exigències de la protecció del medi ambient, desenvolupades
posteriorment pel R. D. 632/95, de 21 d'abril, té previst el Govern
el desenvolupament a l'illa de Menorca, declarada Reserva de
Biosfera, d'alguna d'aquestes mesures?

Es Castell, a 6 de març 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 oral davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar el Govern de la Comunitat
Autònoma per assegurar el compliment de la Llei 5/1990, de 24 de
maig, de carreteres de la CAIB, pel que fa a la presència de tanques
publicitàries i restes de tanques publicitàries, tant a les carreteres
que són competència de la CAIB com en aquelles que ho són
d'altres administracions?

Es Castell, a 6 de març 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 oral davant Ple.

Quin cost tendrà per a la Conselleria d'Economia i
Hisenda el servei de recaptació de l'Ajuntament de Palma?

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

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 oral davant Ple.

Quins interessos va pagar el Govern de les Illes Balears
per operacions de tresoreria efectuades l'any 1995?

Palma, a 8 de març del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins actes ha organitzat el Govern de la Comunitat
Autònoma a cadascuna de les Illes amb motiu del Dia
Internacional de la Dona?

Es Mercadal, a 11 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 1247/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
per a la distribució d'ajuts a les associacions de la tercera edat.
(Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1248/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
per a la concessió d'ajuts a les associacions de veïns. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1249/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteri
per a la subvenció de processons o trobades de confraries. (Mesa
de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1250/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motiu
pel qual els ajuts per "trobada de confraries" o "actes
processionals" es circumscriuen a Mallorca. (Mesa de 13 de març
del 1996).
 

RGE núm. 1251/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvenció per restauració d'orgues. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1252/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvenció concedida a un col•legi d'agustines pre a la "neteja i
pintura menjador". (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1253/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions concedides a una determinada parròquia. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

RGE núm. 1254/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvenció concedida a les "Agustinas Hermanas del Amparo".
(Mesa de 13 de març del 1996).

 
RGE núm. 1255/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i

Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a divulgació
de la possibilitat de rebre subvencions de la Presidència del Govern.
(Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1256/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectius
de la subvenció al Sr. Pedro Cortés Fajardo per "equipos de futbol".
(Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1257/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectius
de la subvenció a l'Associació Tauja per part de la Presidència del
Govern. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1258/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectius
de la subvenció al Güell Pesca Club. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1259/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions de la Presidència del Govern per a l'organització
d'"excursió de gent gran". (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1260/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectius
de la subvenció a l'Ajuntament de Sant Joan. (Mesa de 13 de març del
1996).
 

RGE núm. 1261/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectius
de la subvenció a Gabriel Juan Comas per organitzar fires. (Mesa de
13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1287/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació de les Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 13 de març del 1996).
 

RGE núm. 1294/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motiu pel
qual se subvenciones les festes d'alguns pobles i barris. (Mesa de 13
de març del 1996).
 

Palma, a 13 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.

Quins criteris utilitza el Govern a l'hora de distribuir els
ajuts a les associacions de la tercera edat de les Illes Balears?

Quina divulgació es fa de les convocatòries d'ajut?

Com s'explica que cap associació de la tercera edat de
Menorca hagi rebut cap ajut tramitat pel Decret 97/1994, i tampoc
cap d'Eivissa, exceptuant les respectives federacions, mentre que a
Mallorca se'n concedeixen 25?

Com s'explica que de les subvencions atorgades per la
Presidència del Govern a les associacions de la tercera edat durant
l'any 1994, no n'hi hagi cap de Menorca, ni d'Eivissa i Formentera,
mentre se'n concedeixen 12 a associacions de Mallorca (alguna
associació rep fins a tres subvencions)?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 oral davant comissió.

Amb quin criteri s'han concedit des de la Presidència del
Govern els ajuts a les associacions de veïns de les Illes Balears, de
tal manera que la totalitat d'aquestes (més de 2.000.000 de
pessetes) s'han distribuït a Mallorca?

Quina divulgació s'ha donat entre les associacions de
veïns legalitzades de Balears de la possibilitat d'acollir-se a
aquests ajuts de l'Administració?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 comissió.

Quin és el criteri que ha fet possible que des de la
Presidència del Govern s'hagin subvencionat processons o
trobades de confraries per un valor de 700.000 pessetes?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 comissió.

Per quin motiu els ajuts per "trobada de confraries" o
"actes processionals" es circumscriuen a l'illa de Mallorca?

S'han rebut peticions de subvenció des de les altres illes
i per actes semblants?

És que tal vegada pensa el Govern que a Menorca,
Eivissa i Formentera no es realitzen actes d'aquest tipus o és que,
simplement, quan es realitzen a ningú se li ocorre que el Govern
de les Illes Balears els pugui subvencionar?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 comissió.

Es pot considerar que a partir de la subvenció concedida
a la restauració de l'orgue de la parròquia de Lloseta, qualsevol
parròquia de qualsevol de les illes podrà recórrer al Govern per
rebre ajuts en aquesta matèria i tenir una resposta positiva?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

 A partir de la subvenció concedida a un col•legi
d'agustines per a la "neteja i pintura menjador", es pot considerar
que qualsevol col•legi pot recórrer al Govern per sol•licitar ajuts per
netejar i pintar els menjadors de l'escola i rebre una resposta
positiva per part del Govern?

Els col•legis susceptible de rebre ajuts o subvencions de
la Presidència del Govern per fer "neteja i pintura del menjador",
són únicament els privats o també els públics? En poden demanar
sols els adscrits a confessions religioses o qualsevol dels col•legis
que ho necessitin?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

 A partir de la concessió de subvencions a una
determinada parròquia per a la realització d'activitats, es pot
considerar que qualsevol parròquia de les Illes Balears és
susceptible de rebre ajuts o subvencions similars?

Té previst el Govern obrir terminis per tal que el centenar
llarg de parròquies de les Balears puguin acollir-se a aquesta línia
d'ajuts de l'Administració? Amb quines condicions?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

 A partir de la subvenció concedida a les Agustinas
Hermanas del Amparo per a la "remodelación aulas", es pot
considerar que qualsevol col•legi privat de les Illes Balears pot
acollir-se a aquesta línia d'ajuts de la Presidència del Govern?

Quins són els criteris del Govern respecte del
repartiment de subvencions a entitats o celebracions religioses?
Sols s'hi poden acollir les dependents de l'Església catòlica o, en
una actitud més ecumènica, pensa que a partir d'ara també hi
poden accedir les dependents d'esglésies cristianes no catòliques
o, fins i tot, les de qualsevol religió?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha divulgat entre les confraries de setmana santa que
realitzin processons o trobades, les parròquies amb necessitat de
restaurar els seus orgues, els col•legis privats, religiosos o no, que
necessitin pintar el seu menjador i les parròquies que vulguin dur
a terme activitats, que són susceptibles de rebre subvencions de la
Presidència del Govern de les Illes Balears?

Es pensa divulgar a partir d'ara?

En opinió del Govern, quina ha estat la via d'inspiració
d'aquestes entitats per saber o intuir que podien rebre subvencions
de la Presidència? Per quin motiu sols ells ho han demanat?

Quina és l'opinió del Govern del fet que totes les
subvencions en matèria d'entitats o celebracions religioses s'hagin
circumscrit a l'illa de Mallorca?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu de la subvenció de 100.000 pessetes
concedida el mes de gener del 1994 al Sr. Pedro Cortés Fajardo per
"equipos de fútbol", segons figura a la relació de subvencions
concedides per la Presidència del Govern?

Entren dins les actuacions subvencionables per la
Presidència del Govern els "equipos de fútbol"?

No creu el Govern que seria molt més lògic concedir
aquest tipus de subvenció relacionada amb l'esport a través de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, a través de les línies
d'actuació reglades, per tal d'assegurar la lliure concurrència de tots
els interessats?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin sentit té que la Presidència del Govern subvencioni
amb 500.000 pessetes l'Associació Tauja per a "organización ferial
agricultura y ganadería", quan la Conselleria d'Agricultura i Pesca
té una partida pressupostària per a aquest tipus de subvenció
relacionada amb la seva àrea?

S'ha d'interpretar, a la vista d'aquesta subvenció d'un
muntant econòmic considerable, que a partir d'ara qualsevol
associació que organitzi fires agrícoles o ramaderes podrà rebre
subvencions de la Presidència del Govern?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Güell Pesca Club va rebre una subvenció de 100.000
pessetes de la Presidència del Govern l'any 1994 amb motiu de la
"celebració 25 aniversari".

No pensa el Govern que seria més lògic que aquest tipus
de subvenció dirigida a clubs de pesca es tramités a través de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, o bé si es fa a través de la vessant
esportiva, des de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports?

Quines característiques han de tenir els clubs de pesca o
quin tipus d'activitats han de realitzar per poder rebre subvencions
de la Presidència del Govern?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 oral davant comissió.

El mes de setembre del 1994 la Presidència del Govern
va subvencionar amb 100.000 pessetes l'Ajuntament de Petra per
a l'organització d'una "excursió de gent major". El mes d'octubre
es va tornar a subvencionar una activitat semblant ("excursió de
la tercera edat") del mateix ajuntament.

Pensa el Govern subvencionar totes les excursions de
gent major que organitzin els ajuntaments de les Illes Balears?

Quines característiques han de reunir els ajuntaments i
quines activitats han de dur a terme per poder rebre subvencions
de la Presidència del Govern?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin criteri utilitza la Presidència del Govern a l'hora de
subvencionar amb 300.000 pessetes l'Ajuntament de Sant Joan,
com es va fer el juny del 1994?

Quines característiques han de tenir els ajuntaments per
poder ser subvencionats per la Presidència del Govern?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines fires organitza Gabriel Juan Comas i per quin
motiu les va subvencionar el Govern amb 250.000 pessetes l'any
1994?

Quines característiques han de tenir les fires per poder
rebre ajuts de la Presidència del Govern?

Es Mercadal, a 6 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la informació i publicitat de la convocatòria del Pla de
subvencions per a la promoció d'esportistes i tècnics esportius de les
Illes Balears per a l'any 1996, i del Pla de beques per als estudiants
de la llicenciatura d'Educació Física residents a les Illes Balears per
a l'any 1996, es diu que els interessats podran recollir la informació
corresponent a la Direcció General de Cultura i Esports, això és, a
Palma de Mallorca.

Quines són les causes que impedeixen que aquesta
informació pugui ser directament a l'abast de les persones
interessades de Menorca, Eivissa i Formentera, a les oficines dels
respectius consells insulars, facilitant així la igualtat d'oportunitats
per accedir a les ajudes que concedeix el Govern balear?

Es Castell, a 29 de febrer del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu se subvencionen des de la Presidència del
Govern festes com La Beateta a Alaró (200.000 pessetes l'any
1994), o les de Sant Mateu a Bunyola (200.000 pessetes l'any 1994),
i no les d'altres pobles i barris de les Illes Balears?

Quines característiques han de tenir les festes dels pobles
o barris de les Illes Balears per poder optar a rebre les subvencions
de la Presidència del Govern?

Es Mercadal, a 7 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 1291/96, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solució de la crisi de l'empresa Yanko (Mesa de 13 de
març del 1996).

RGE núm. 1310/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a traspàs de competències a l'Ajuntament de Formentera. (Mesa de
13 de març del 1996).

RGE núm. 1324/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a despenalització de la interrupció voluntària de l'embaràs.
(Mesa de 13 de març del 1996).

RGE núm. 1337/96, dels Grups Parlamentaris Socialista,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Nacionalista-PSM i Mixt,
relativa a solucions per a l'empresa Yanko. (Mesa de 13 de març del
1996).

RGE núm. 1340/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de les temporades de rebaixes als comerços de
les Illes Balears. (Mesa de 13 de març del 1996).

RGE núm. 1341/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig contra l'aplicació de la Llei Helms-Burton. (Mesa
de 13 de març del 1996).

Palma, a 13 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 Popular presenta la proposició no de llei següent.

Davant la problemàtica suscitada a l'empresa de calçats
Yanko, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i els seus representants a les Illes Balears a:

a) Aplicar a la crisi de l'empresa Yanko solucions del
tipus aplicat a altres llocs de l'Estat. Això significa plantejar-se
com a prioritària la continuïtat de la marca a Mallorca i la
continuïtat de la major part dels llocs de feina actuals, (i deixar de
banda la postura, expressada en un document d'Hisenda, que per
al Govern central el primer objectiu, atesa la situació de dèficit
públic, és cobrar els deutes).

b) Que, si el Govern central no considera adequada
l'única oferta existent sobre la taula, d'un inversor presentat pel
Govern balear, doni qualsevol altra sortida a l'empresa.

c) Que a l'hora de rebutjar un compromís per donar les
marques a l'empresari que es faci càrrec dels treballadors, prengui
en consideració, atesa la seva responsabilitat com a representant
de l'Estat, el cost milionari que el tancament de l'empresa suposarà
i l'impacte sòcio-econòmic sobre Mallorca, almanco atesa la seva
preocupació pel dèficit públic.

d) Que cap de les actuacions que es duguin a terme no
signifiqui renunciar a, dins el marc legal, actuar contra l'anterior
empresari, pels seus deutes amb Hisenda, Seguretat Social, Fons de
Garantia Salarial i Govern balear.

e) Que cap de les actuacions que es duguin a terme no
suposi una discriminació en cap sentit per als empresaris que han
pagat tots els imposts i les seves obligacions econòmiques i que han
pogut mantenir les seves empreses en condicions competitives.

f) Que, atesa la situació de mercat que converteix en clau
el mes de març, es prenguin totes les mesures per agilitar al màxim
les gestions per trobar una sortida a l'empresa.

g) Que s'aprofundeixi en la casuística existent a la resta de
l'Estat o en situacions semblants si han rebut una solució més enllà
d'un simple informe tècnic.

Palma, a 7 de març del 1996.
El portaveu adjunt:
Joan Marí i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tretze anys després de la promulgació de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i Pitiüses, que venia a intentar
redreçar en favor de la cultura i unes institucions pròpies una
història de quasi 300 anys de centralització i despersonalització
lingüística i cultural, la ciutadania de Formentera segueix sense
gaudir de cap dret propi d'autogovern a diferència del que, amb una
migradesa tanmateix lamentable, frueixen els ciutadans i ciutadanes
de Menorca, Mallorca i Eivissa.

Si bé la Constitució Espanyola obliga, a partir del seu
article 63.2, com a únic exemple en tot el territori estatal, a
considerar les illes d'Eivissa i Formentera com un únic ens
d'administració política, és ben cert que el propi Estatut
d'Autonomia  va deixar una porta oberta perquè el poble de
Formentera arribés un dia a gaudir d'uns drets bàsics d'autogovern
(disposició addicional quarta).

Malgrat la seva migradesa demogràfica en relació a les
altres illes, Formentera constitueix un espai natural i humà
diferenciat notablement d'Eivissa. la tradició cultural i el propi
caràcter de la ciutadania formenterera, amant especialment de la
seva terra, reflectit en la seva densa xarxa d'entitats no
governamentals, han fet que mai no quallés un sentiment de
pertinença pitiüsa o d'acceptació de capitalitat eivissenca. Així i tot,
en tretze anys Formentera no gaudeix de cap atribució competencial
pròpia ni de cap descentralització administrativa que acosti
l'autogovern als i les administrades, fet que és viscut coma
discriminatori i porta al descrèdit de les institucions regionals.

Passada llargament la primera dècada de restauració
autonòmica ha arribat el moment de plantejar l'arribada de
l'Autonomia a Formentera, tot traspassant competències rellevants
exercides pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera a l'Ajuntament
de Formentera com preveu l'Estatut. Per justícia històric i a fi
d'afiançar l'estima del règim d'autogovern que gaudim a la resta de
les illes, aquest procés ha de comportar un calendari de traspassos
il•lusionador i, a la vegada, factible, incloent-hi les dotacions
pressupostàries i de personal, per tal que Formentera gaudeixi d'un
autogovern bàsic real abans que entrem en el nou mil•leni. El
contrari seria una estafa a la seva ciutadania i incrementaria la
desconfiança de la població envers les decisions que els afecten
preses des de la Vila d'Eivissa o des de Palma.
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És amb aquests propòsits de desenvolupament territorial
complet de l'Estatut i d'acostar al màxim les decisions polítiques
i administratives a la ciutadania afectada, que elevem la
proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera a iniciar el procés de vertebració de
l'autonomia de Formentera, d'acord amb les demandes que puguin
expressar l'Ajuntament i les entitats cíviques de l'illa de
Formentera i a la disposició addicional segona de la Llei de
consells insulars.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el del Consell Insular d'Eivissa i Formentera a
fornir l'assessorament tècnic així com els recursos materials i
humans per tal que l'autonomia de Formentera pugui existir.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera a reflectir en totes les seves
informacions, plans i estadístiques el caràcter diferenciat de
Formentera dins el marc de l'administració autònoma pitiüsa.

Eivissa, a 5 de març del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A l'any 1985 es va reformar el Codi Penal per tal
d'introduir la despenalització de l'avortament a través del sistema
d'indicacions. L'ampliació d'aquesta reforma, que suposa un gran
avanç per a les dones, ha posat de manifest que encara hi ha
situacions, distintes de les legalment previstes, a les quals la
continuació de l'embaràs suposa greus inconvenients per a la dona
i exigir que ho faci mitjançant l'amenaça penal resulta impropi
d'un ordre jurídic democràtic avançat.

A la passada legislatura, a la vegada que es reformà el
Codi Penal, diversos grups parlamentaris proposaren una
despenalització més àmplia de la interrupció voluntària de
l'embaràs a través d'una llei que contemplava els aspectes
sanitaris, socials i jurídics. Les circumstàncies polítiques de la
passada legislatura impediren l'aprovació d'aquesta llei.

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

"El Parlament de les Illes Balears es manifesta favorable
a l'aprovació d'una llei d'ampliació per despenalitzar la interrupció
voluntària de l'embaràs amb la finalitat de reforçar i respectar la
decisió lliure i informada de la dona, i així ho trasllada als grups
parlamentaris presents a les Corts Generals."

Palma, a 8 de març del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
Nacionalista-PSM i Mixt presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i als seus representants a les Illes Balears a:

1.- Aplicar a la crisi de l'empresa Yanko solucions del
tipus aplicat a altres llocs de l'Estat. Això significa plantejar-se com
a prioritària la continuïtat de la marca a Mallorca i la continuïtat de
la major part dels llocs de feina actuals per sobre la necessitat de
cobrar els deutes pendents amb l'Administració de l'Estat.

2.- Donar resposta satisfactòria al compromís reclamat per
l'inversor de renúncia als possibles drets preferents de l'Agència
estatal d'administració tributària, a la Tresoreria de la Seguretat
Social, amb la finalitat de garantir la titularitat de la marca a
l'inversor, sempre que aquest asseguri el manteniment dels llocs de
treball pactats

3.- Que a l'hora de rebutjar un compromís per donar les
marques a l'empresari que es faci càrrec dels treballadors, pregui en
consideració, atesa la seva responsabilitat com a representant de
l'Estat, el cost milionari que el tancament de l'empresa suposarà i
l'impacte sòcio-econòmic sobre Mallorca, almanco atesa la seva
preocupació pel dèficit públic.

4.- Que cap de les actuacions que es duguin a terme no
signifiqui renunciar a, dins el marc legal, actuar contra l'anterior
empresari, pels seus deutes amb Hisenda, Seguretat Social, Fons de
Garantia Social i Govern de la Comunitat.

5.- Que cap de les actuacions que es duguin a terme no
suposi una discriminació en cap sentit pels empresaris que han pagat
tots els imposts i les seves obligacions econòmiques i que han pogut
mantenir les seves empreses en condicions competitives.

6.- Que, atesa la situació de mercat que converteix en clau
el mes de març, es prenguin totes les mesures per agilitar al màxim
les gestions per trobar una sortida a l'empresa.

7.- Que s'aprofundeixi en la casuística existent a la resta
de l'Estat o en situacions semblants si han rebut una solució més
enllà d'un simple informe tècnic.

Palma, a 7 de març del 1996.
Els portaveus:
J. Francesc Triay i Llopis.
Eberhard Grosske i Fiol.
Pere Sampol i Mas.
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei 7/1996 d'ordenació del comerç minorista
estableix en el seu article 25 relatiu a la temporada de rebaixes que
les dates concretes d'aquestes hauran de ser fixades per la
Comunitat Autònoma.

Atesa la proximitat temporal d'un nou període de
rebaixes i la implicació que aquestes tenen especialment per al
petit comerç, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
proposició no de llei següent:

"El Govern de la Comunitat regularà dins un termini
d'un mes les temporades de rebaixes als comerços de les Illes
Balears, en els termes i condicions establerts per la Llei de
comerç".

Palma, a 11 de març del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'aprovació per part de la Cambra de Representants dels
Estats Units d'Amèrica de la Llei Helms-Burton i la probable
ratificació pel president Clinton suposa, a més d'una nova agressió
contra les condicions de vida del poble cubà, una greu alteració de
l'ordre polític i econòmic internacional i una amenaça contra els
interessos de les inversions turístiques d'empreses de les Illes
Balears i espanyoles en general.

Preocupats per la situació d'inseguretat que l'acció
unilateral dels Estats Units d'Amèrica introdueix en els legítims
interessos de les Illes Balears a l'illa de Cuba, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
rebuig contra l'aplicació de la Llei Helms-Burton en allò que
representa un agreujament de les condicions de vida de la població
cubana, que ultrapassa els límits territorials dels Estats Units i
afecta els legítims interessos de les Illes Balears a Cuba i als
Estats Units.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat Espanyol i la Comissió Europea a prendre les mesures
diplomàtiques i judicials necessàries per tal d'evitar l'aplicació de
l'esmentada llei i expressa el seu suport a les accions ja iniciades
en aquest sentit."

Palma, a 11 de març del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1288/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a celebració del Dia de les Illes
Balears. (Mesa de 13 de març del 1996).

RGE núm. 1366/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a àmbit de difusió de la informació juvenil patrocinada
pel Govern de les Illes Balears. (Mesa de 13 de març del 1996).

Palma, a 13 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

Els dies 9 i 10  de març hem celebrat el Dia de les Illes
Balears, enguany a Menorca. El Dia de les Illes Balears se celebra
per recordar l'aprovació de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer,
per les Corts Generals, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat dia 1
de març de 1983.

És cert que cadascuna de les illes que forma la Comunitat
Autònoma té uns contorns geogràfics, un procés històric, una
realitat social, peculiar. Una realitat i una història ue permetrien
definir-les com a comunitats naturals. També és cert que entre les
illes hi ha hagut sempre una història, una llengua, una cultura, una
presència, comunes. I no és menys cert que el conjunt dels pobles
de les illes varen prendre la decisió d'autogovernar-se, en el marc de
la Constitució Espanyola, i van dotar-se per això de l'Estatut
d'Autonomia com a norma institucional bàsica. La peculiaritat
geogràfica i humana de la Comunitat va fer que ens dotàssim d'un
govern balear comú i uns governs insulars propis.

Per commemorar aquest fet se celebra el que s'ha
denominat Dia de les Illes Balears. El programa que el Govern
balear ha preparat per a 1996 consta de tres actes, actes que haurien
de ser l'expressió de la voluntat de ser de la Comunitat i també una
magnífica oportunitat per a mobilitzar l'opinió pública, els pobles de
les illes, en la defensa de l'autogovern. Els tres actes que es realitzen
enguany són: un concert de música clàssica, una missa concelebrada
i un acte institucional.

No tenim cap dubte que el concert de música clàssica sigui
un èxit de públic. Dubtam que ho sigui l'acte institucional, més enllà
de les persones que hi han d'assistir per mor del seu càrrec, i no
entenem la presència d'una missa concelebrada en el programa
oficial dels actes quan la Constitució espanyola determina prou
clarament la separació d'Església i Estat i el caràcter laic d'aquest.

No hi són presents en el programa oficial, actes que
convidin al debat públic sobre la nostra autonomia, sobre el paper
de les nostres institucions, sobre els grans reptes que té plantejats la
nostra comunitat autònoma. No hi són presents iniciatives que
intentin ampliar i aprofundir en el coneixement que els ciutadans i
ciutadanes de les illes tenen de la seva comunitat, del seu estatut
d'autonomia, de les seves institucions. Fins i tot el caràcter lúdic que
podria tenir una celebració és absent.



BOPIB núm.33 - 18 de març del 1996 783

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

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma perquè a partir del 1997 el programa
oficial per commemorar el Dia de les Illes Balears incorpori
iniciatives destinades a:

a) Fomentar el debat públic i obert sobre la nostra
autonomia, les nostres institucions i les grans qüestions que té
plantejades aquesta comunitat autònoma.

b) Fomentar entre els ciutadans i les ciutadanes de les
Balears el coneixement sobre la Comunitat Autònoma, el seu
estatut i les institucions representatives.

c) Fomentar el caràcter lúdic i participatiu de la
commemoració.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma perquè a partir de 1997, en compliment
de la Constitució Espanyola i en el respecte a tots els ciutadans i
ciutadanes de les Balears, que són iguals independentment de les
seves creences religioses, se suprimeixi la celebració de la missa
en el programa oficial dels actes commemoratius.

Es Castell, a 6 de març del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 comissió.

La Conselleria de Governació patrocina, a través de
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, l'edició d'un suplement
(Campus) que s'inclou cada dijous a les pàgines d'un diari editat a
Mallorca.

L'edició d'aquest suplement, amb un cost anual de
2.841.600 pessetes més IVA pretén, segons afirma la mateixa
consellera de Governació en la seva resposta a una pregunta
parlamentària:

"-Informar els joves de la nostra comunitat autònoma de
totes les activitats que es fan per a ells.

- Donar l'oportunitat que els joves participin i puguin
utilitzar un espai als mitjans de comunicació per anunciar
activitats i projectes."

Atès que la informació és una eina fonamental en
qualsevol activitat,

Atès que és l'obligació de les institucions aportar
informació als joves com a segment social amb unes necessitats
específiques per tal de fer possible el mandat estatutari:

"Les institucions d'autogovern, en compliment de les
finalitats que els són pròpies, promouran la llibertat (...) i el
progrés sòcio-econòmic entre els ciutadans de les Illes Balears,
com a principis de la Constitució, així com la participació
d'aquests en la vida política, cultural, econòmica i social. (...)" Art.
9.

Atès el mandat contingut a l'article 54.3 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, que diu:

"La Comunitat Autònoma té l'obligació de vetllar pel seu
propi equilibri territorial, especialment entre les diverses illes que
la formen,..."

Entenent que implica l'obligació de l'Administració
autonòmica de donar els mateixos serveis a tots els ciutadans de
les Illes Balears.

Atès que en el cas de la informació juvenil que es dóna a
través del suplement Campus l'abast d'aquest és forçosament limitat
a l'àmbit de difusió del mitjà de comunicació en el qual s'inserta i
que, si bé aquest àmbit és d'una gran amplitud a l'illa de Mallorca,
no succeeix el mateix a les altres illes, on la difusió és d'uns pocs
centenars.

Atès que d'aquesta manera l'objectiu d'"informar els joves
de la nostra comunitat autònoma de totes les activitats que es fan per
ells" no es cobreix en la totalitat del territori quan són precisament
els joves de Menorca, Eivissa i Formentera els que menys
informació reben.

Atès que a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera
existeixen uns mitjans de comunicació escrits d'àmplia difusió diària
o setmanal que abasten milers d'exemplars i que, lògicament, tenen
una més àmplia difusió també entre els joves d'aquestes illes,

Atès que el Govern no cobreix amb altres mitjans,  les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera, la informació juvenil que
s'ofereix a Mallorca a través d'aquesta i d'altres iniciatives,

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a vetllar
per tal que l'àmbit de difusió de la informació juvenil que s'ofereix
des del Govern a través dels mitjans de comunicació escrits,
radiofònics o televisius, cobreixi la totalitat del territori de la
Comunitat Autònoma, partint de la distinta realitat de cada illa, del
diferent nivell de difusió dels mitjans de comunicació i de
l'existència a cadascuna d'elles de mitjans de comunicació propis
d'abast insular.

Es Mercadal, a 11 de març del 1996.
El portaveu suplent:
Ramon Orfila i Pons.
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3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 2525/95, presentada per l'Hble

Sra. Diputada Àngels Leciñena, relativa a programes per a la
incorporació en el món sociolaboral dels disminuïts (BOPIB núm.
17 de 29 d'octubre del 1995).

En el camp de les persones discapacitades la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social segueix en la mateixa línia de no
realitzar una atenció directa, sinó de coordinar les accions en el
camp dels serveis socials, i per tant, de no desenvolupar cap
programa directament, sinó subvencionar les ONG del sector
corresponent perquè puguin dur a terme els programes necessaris.

Així doncs, el Govern balear ha subvencionat la Unió
d'Associacions i Centres d'Assistència a Minusvàlids de Balears
(UNAC) per tal que pugui dur a terme una òptima atenció als
minusvàlids, fruït d'això ha estat la realització de diversos
programes per a la incorporació al món sòcio-laboral de
disminuïts físics, psíquics i sensorials, que relacionam a
continuació:

1.- Servei d'orientació professional per a discapacitats i
bossa de treball: S'ha creat un servei de contractació professional
i una bossa de treball des de la qual s'ha donat informació,
orientació i possibilitat de treball a tot minusvàlid que ho ha
sol•licitat.

2.- Xarxa HANDYNET: Es continua amb el suport al
manteniment de la Xarxa Handynet, que dins del Programa
HELIOS de la Unió Europea i en combinació amb el CEAPAT
(Centro estatal de autonomía personal y ayudas técnicas) del
Ministeri d'Assumptes Socials, facilita informació permanent
sobre ajudes tècniques a disminuïts, adaptació d'utillatges,
informàtica aplicada i recursos. El servei és gratuït per als
discapacitats i funciona a diari de 9 a 13 i de 16 a 20 hores.

3.- Cursos oberts de formació laboral per a minusvàlids:

Cursos de Formació professional ocupacional (FPO),
realitzats a través del CODEFOC:

- Tractament de textos-ampliació (Col•legi La Puríssima).
- Disseny gràfic: continguts (Col•legi la Puríssima).
- Peó manipulats industrials (AMADIP).
- Peó arts gràfiques I (AMADIP).
- Peó arts gràfiques II (AMADIP).
- Fuster i picapedrer: bàsic (C.O. Isla).
- Manipulació de productes (C.O. Isla).
- Costura (C.O. Isla).
- Jardineria ecològica (CEE Juan XXIII).
- Manipulats de paper (CEE Juan XXIII).
- Iniciació a l'art floral (Centre Príncipe de Asturias).
- Curs de flor seca (Centre Príncipe de Asturias).
- Pintura sobre guix i tèc. florals (C. Príncipe de Asturias).
- Ceramista modelador (C.O. ASPACE).
- Peó jardineria (AMADIP-Son Tugores).
- Ceràmica minusvàlids psíquics (C.O. APROSCOM).
- Neteja de dependències (Ferrocarril Sóller i C.O. Estel Nou).
- Jardineria i Horticultura (C.O. Estel Nou i Jardins municipals).
- Manteniment de jardins (C. Príncipe de Asturias, Sempre Verd
i jardins Sa Nostra).

Cursos FORCEM. A través dels cursos que es relacionen
s'ha realitzat la preparació i reciclatge laboral de treballadors de
centres especials d'ocupació i de treball amb suport:

- Tecnologia formativa: formació de formadors.
- Formació de vetlladors de persones amb deficiència mental (Son
Tugores).
- Formació de vetlladors de persones amb deficiència mental
(APROSCOM).
- Formació de vetlladors de persones amb deficiència mental
(Mater Misericordiae).
- Formació de vetlladors de persones amb deficiència mental
(UNAC).

4.- Programes de formació continuada i d'entrenament
laboral en centres de minusvàlids:

- Centre ocupacional AMADIP: 69 participants
- Centre ocupacional ASPACE: 14 participants
- Centre ocupacional Estel Nou (Sóller): 28 participants
- Centre ocupacional Gaspar Hauser: 6 participants
- Centre ocupacional Isla: 50 participants
- Centre ocupacional Juan XXIII (Inca): 45 participants
- Centre ocupacional Marratxí: 58 participants 
- Centre ocupacional Tallma (Manacor): 42 participants
- Centre ocupacional Bintaufa (Maó): 36 participants
- Centre ocupacional Son Cifre (Eivissa): 28 participants

5.- Programes de pràctiques en empreses i treball amb
suport:

- S'ha realitzat un programa d'incorporació al treball que
afecta a 45 minusvàlids, mitjançant la modalitat de contractació en
pràctiques i a través del Programa HORIZON II.

- Igualment s'ha afavorit la incorporació al treball en
empreses ordinàries mitjançant el sistema de treball amb suport de
12 minusvàlids.

Palma, 18 de desembre de 1995
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa. 
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada de l'escrit RGE núm. 830/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de març del 1996, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 1334/96, presentat pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, mitjançant el qual comunica la retirada de
l'escrit 830/96, pel qual se sol•licitava que el president de la
Comissió d'Economia recaptés la presència del conseller de Comerç
i Indústria per tal d'informar sobre la inversió de Foment Industrial
S.A. a través de l'empresa Nova Generació.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Interpel•lació RGE núm. 281/96,

del Grup Parlamentari Socialista. 

A la Junta de Portaveus, en reunió de dia 6 de març del
1996, fou retirada per part del grup parlamentari proposant la
interpel•lació de referència, relativa a actuacions per solucionar la
crisi de l'empresa Yanko, publicada en el BOPIB núm. 28, de 31 de
gener del 1996.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a retirada de la Proposició no de llei RGE núm.

2064/95, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. 

A la Junta de Portaveus, en reunió de dia 6 de març del
1996, fou retirada per part del grup parlamentari proposant la
proposició no de llei de referència, relativa a suspensió de les
proves nuclears, publicada en el BOPIB núm. 12, de 22 de setembre
del 1995.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de març del 1996, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 1339/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual comunica les substitucions següents:

Comissió d'Assumptes Institucionals: l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Antich i Oliver substitueix l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí.

Comissió de Turisme: l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida i
Ferrando substitueix l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts: l'Hble. Sr. Diputat Joan
Mesquida i Ferrando substitueix l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera.

Comissió de Cultura, Educació i Esports: l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí substitueix l'Hble. Sr. Diputat Joan
Mesquida i Ferrando.

Comissió d'Assumptes Socials: l'Hble. Sra. Diputada Mercè
Amer i Riera substitueix l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida i
Ferrando.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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