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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 1371/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la CA, relativa a mesures
de prevenció i inspecció de la sinistrabilitat laboral, un cop
transferides les competències (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1372/96, del Grup Parlamentari Mixt, al
Govern de la CA, relativa a gestió i tractament de residus
hospitalaris a les Illes (Mesa de 19 de març del 1996).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre participació
del Govern en inversions privades.
La política de participació del Govern en el capital
d'empreses privades industrials i d'altres no ha aconseguit els
objectius de rellançament empresarial ni el manteniment dels llocs
de treball en perill, i ha suposat greus pèrdues econòmiques de
diners públics.
En conseqüència el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la el Govern sobre la seva política en matèria d'inversions
directes o indirectes en empreses privades o mixtes.
Palma, a 12 de març del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

RGE núm. 1377/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a participació del Govern en inversions
privades (Mesa de 19 de març del 1996).
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb allò que preveuen els articles 149 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears i davant les
dades proporcionades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social
sobre les morts de 23 persones en accident laboral durant l'any
1995 a Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma
sobre les mesures de prevenció i inspecció de la sinistrabilitat
laboral a les Illes Balears, un cop transferides les competències.
Palma, a 11 de març del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre gestió i tractament de residus hospitalaris a les
Illes.
L'eliminació dels residus hospitalaris a la nostra
comunitat autònoma suposa una amenaça per a la salut dels
ciutadans. La incineració dels residus hospitalaris en instal•lacions
no autoritzades o l'abocament de forma conjunta amb els residus
de l'àmbit domèstic en abocadors que no reuneixen condicions per
a albergar aquesta mena de residus són els procediments habituals.
Actualment només l'hospital de Son Dureta, des del mes d'agost
de 1995 i després d'un conflicte veïnal, elimina els seus residus
amb garanties sanitàries mitjançant el sistema d'autoclau. Aquesta
realitat incompleix l'acord a què es va arribar l'abril de 1995 entre
el Servei Balear de Salut, l'Insalud i la Unió Balear d'Entitats
Sanitàries, segons el qual tots els hospitals i clíniques es
comprometien a tractar conjuntament els seus residus sanitaris pel
sistema d'autoclau. Com ha reconegut públicament el conseller de
Sanitat, Bartomeu Cabrer, a pesar d'aquest acord i exceptuant el
cas de Son Dureta, la situació continua igual que abans.
És per aquest motiu pel qual el Grup Parlamentari Mixt
presenta la interpel•lació sobre gestió dels residus hospitalaris a
les Illes.
Eivissa, a 12 de març del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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RGE núm. 1542/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 836/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política del Govern respecte del Pla energètic (Mesa de 19 de març
del 1996).
Palma, a 19 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 preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent moció subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 836/96, relativa a política del Govern respecte del Pla
energètic.
1.- El Parlament de les Illes Balears considera que l'opció
de la connexió per cable amb la península és negativa, en la mesura
que suposarà exportar els problemes mediambientals, contribuint al
consum d'energia nuclear, i provocarà la dependència exterior del
nostre sistema energètic. La connexió per cable és un sistema car i
de costoses i llargues reparacions en cas d'avaria. Per tots aquests
motius s'insta el Govern a descartar aquesta opció en el futur Pla
energètic.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
a) La presentació d'una llei d'energies renovables.
b) La presentació d'una llei d'estalvi i eficiència
energètica.
c) La presentació d'un pla energètic de les Illes Balears per
a la seva discussió i aprovació.
d) Desenvolupar una política d'investigació,
desenvolupament, demostració i difusió de les energies renovables.
e) Prendre mesures d'informació, educació i formació en
matèria d'energies renovables, estalvi i eficiència energètica.
f) Adreçar-se al Govern espanyol per tal que es consideri
l'oportunitat d'acordar mesures fiscals que fomentin l'ús de les
energies renovables.
g) Promoure, en l'àmbit de les seves competències,
iniciatives fiscals que afavoreixin l'ús de les energies renovables i
l'estalvi i l'eficiència energètica.
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h) Establir una política financera per a les energies
renovables, coordinar i agilitar les mesures d'ajuda i subvencions
als projectes d'energies renovables i estalvi i eficiència energètica,
i propiciar la progressiva simplificació dels procediments
administratius amb la creació d'una "finestreta única" per als
projectes d'energies renovables.
i) Promoure la implantació de la certificació energètica
d'edificis amb un segell de característiques energètiques mínimes,
considerant aquesta informació molt important a l'hora de valorar
els concursos i adjudicacions d'habitatges i altres edificis públics.
j) Promoure a l'Assemblea de les Regions d'Europa
Balears com a lloc d'aplicació, a escala real, de la posada en
funcionament dels actuals coneixements sobre energies
renovables, estalvi i eficiència energètica.
k) Concretar convenis i acords amb el Govern central i
la Unió Europea per tal que els programes de suport a les energies
renovables estiguin coordinats i siguin aplicats des de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, evitant així duplicitats
d'oferta i confusionisme dels usuaris.
l) Augmentar les dotacions econòmiques dels programes
de desenvolupament de les instal•lacions solars d'aigua calenta
sanitària i a realitzar instal•lacions solars d'aquest tipus en els
edificis públics.
m) Adoptar mesures que afavoreixin la implantació de
preinstal•lacions solars en els habitatges i, sobretot, en les
instal•lacions de titularitat pública.
n) Desenvolupar programes de dispositius fotovoltaics,
tant per aplicacions en llocs aïllats de la xarxa elèctrica general
com en sistemes connectats a la xarxa, sobretot en llocs de baixa
qualitat del subministrament elèctric convencional.
o) Promoure l'aplicació en el nou pla d'habitatge de
criteris bioclimàtics i d'ús d'energia solar per a l'escalfament de
l'aigua sanitària.
p) Recolzar les iniciatives públiques o privades que
desenvolupin projectes d'utilització d'energia solar de concentració
en sistemes mixtos amb combustibles d'origen biològic i fins i tot
fòssil de menor impacte ambiental (gas natural).
q) Aprofitar al màxim el potencial eòlic de les Illes
Balears, ambientalment compatible, tant en sistemes connectats a
la xarxa com aïllats.
r) Incorporar criteris de gestió de la demanda i gestió
integrada de recursos a les mesures d'estalvi i eficiència
energètica.
s) Propiciar l'adopció de mesures d'estalvi, eficiència i
diversificació energètica derivada de la realització d'auditories
energètiques en el sector domèstic, de serveis i industrial.
t) Coordinar les actuacions de tots els organismes
públics de l'administració autonòmica en termes energètics i a
unificar les seves normatives relacionades amb el tema.
u) Fomentar l'ús de la cogeneració, de la bomba de calor
de les cèl•lules de combustibles com a sistemes energètics
eficients.
v) Incorporar les energies renovables en els programes
de solidaritat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb
altres països del món, especialment amb Llatinoamèrica, Àfrica i
països àrabs.
w) Fer partícip de l'aplicació de la seva política
energètica a les corporacions locals, institucions públiques i
privades, associacions i usuaris particulars.
Palma, a 14 de març del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1370/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Institut de Relacions Europees. (Mesa de 19 de
març del 1996).
RGE núm. 1388/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per combatre la plaga que afecta les produccions de
cítrics. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1390/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despeses
ocasionades per la Diada Autonòmica. (Mesa de 19 de març del
1996).
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RGE núm. 1391/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
incorporació de nous ramaders als nuclis de control lleter. (Mesa
de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1405/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a declaració
de la zona nord del port de Maó com a zona d'interès marisquer.
(Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1392/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
als nuclis de control lleter. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1406/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•laboració de la Conselleria d'Agricultura amb les associacions de
defensa vegetal. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1393/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
als nuclis de control lleter. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1394/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a vedats
intensius de caça existents a cadascuna de les Illes. (Mesa de 19 de
març del 1996).
RGE núm. 1395/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per promoure el turisme cinegètic. (Mesa de 19 de març
del 1996).
RGE núm. 1397/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
previsions per a millorar la situació de descapitalització de les
indústries de transformació lletera. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1398/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per millorar la situació de les indústries de
transformació lletera. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1399/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pressupost dedicat a la millora de la comercialització del formatge.
(Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1407/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a acords de
col•laboració amb organismes sense ànim de lucre sobre activitats
relacionades amb la conservació i preservació del medi ambient.
(Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1417/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a import
dels ajuts concedits dins el Pla de reforestació de terres cultivables
a Mallorca. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1418/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a import
dels ajuts concedits dins el Pla de reforestació de terres cultivables
a Menorca. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1420/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment de l'acord del Parlament referit a les emissions de Ràdio
Jove. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1431/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a idiomes utilitzats en l'edició de les revistes "Te quiero ver"
per part de l'Ibatur. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1400/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per tal de millorar la comercialització del formatge.
(Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1432/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a empreses concursants a la convocatòria de l'Ibatur d'edició
de les revistes "Te quiero ver", els fullet-catàlegs de les quatre illes
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i l'edició d'un dossier de
premsa. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1401/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
explotacions agrícoles o ramaderes que es beneficien del servei de
gestió tècnica d'explotacions. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1433/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a idiomes en què es publicaran els catàlegs turístics de les
quatre illes Balears. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1402/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concessió d'ajuts per a noves inversions de les indústries lleteres.
(Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1435/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a consulta de la documentació de les convocatòries de
concursos públics de l'Ibatur a les oficines dels consells insulars.
(Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1403/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
empreses beneficiades dels ajuts per a noves inversions de les
indústries lleteres. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1404/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concurs per a l'adjudicació i de la realització i emissió de la
programació de Ràdio Jove. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1437/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a qüestions relatives al paper utilitzat en les edicions de les
revistes "Te quiero ver", els fullets catàlegs de les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i el dossier de premsa, encomanats
per l'Ibatur. (Mesa de 19 de març del 1996).
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RGE núm. 1438/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a criteris d'adjudicació del contracte per a la publicació
d'uns fullets catàlegs per les quatre illes Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1525/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
fetes previstes al Pla quadriennal de l'habitatge 1992-1996 a
cadascuna de les illes de la CAIB. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1526/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient liquidació contracte Bayopsa condicionament C-710.
(Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1527/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fotografies aèries de les Illes Balears. (Mesa de 19 de març del
1996).

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 actuacions concretes i amb quina dotació
pressupostària pensa dur a terme la Conselleria d'Agricultura i Pesca
durant l'any 1996 per combatre la plaga que afecta les produccions
de cítrics de les Illes Balears, coneguda com a Ceratitis capitata?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 1528/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cartografia de què disposa el Govern. (Mesa de 19 de març del
1996).

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

RGE núm. 1529/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cartografia a escala 1:5.000. (Mesa de 19 de març del 1996).

Quines han estat les despeses ocasionades per la Diada
Autonòmica celebrada a Menorca els dies 9 i 10 de març del 1996?

Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Quin cost ha tingut l'anunciat "sopar d'autoritats" que va
tenir lloc dia 9 de març a aquella illa?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins projectes han estat encomanats a l'Institut de
Relacions Europees, quant a la seva coordinació i execució, que
afectin diferents departaments o institucions de la CAIB?
Quins d'aquests projectes han estat encomanats després
del nomenament de la Sra. Salom com a secretària de la Direcció
de l'Institut?
Quin ha estat el paper duit a terme per la Sra. Salom als
referits projectes?
Quins projectes de cooperació interregional o
interinstitucional han estat encomanats a l'Institut de Relacions
Europees, quant al seu impuls i execució?
Quins d'aquests projectes han estat encomanats després
del nomenament de la Sra. Salom com a secretària de la Direcció
de l'Institut?
Quin ha estat el paper duit a terme per la Sra. Salom als
referits projectes?
Suposant ue el director de l'Institut ha de poder avaluar
la dedicació de la secretària que l'auxilia en les seves funcions,
quin ha estat el nivell de dedicació de la Sra. Salom a les seves
tasques en hores setmanals?
Es materialitza aquesta dedicació en una presència
regular de la Sra. Salom a les oficines de l'Institut?, amb quina
periodicitat?
Palma, a 11 de març del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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 actuacions concretes pensa dur a terme la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 1996 per tal de
promoure la incorporació de nous ramaders als nuclis de control
lleter?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

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

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

Quina quantitat concreta varen rebre durant l'any 1995
per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca els nuclis de
control lleter de l'illa de Menorca?

Quines previsions es tenen des de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca per al 1996 per millorar la situació de
descapitalització de les indústries de transformació lletera de les
Illes Balears?

Amb quin objectiu?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quins condicionants es posaran a les indústries per poderse beneficiar d'aquesta política?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

J)

Quina quantitat concreta varen rebre durant l'any 1995
per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca els nuclis de
control lleter de l'illa de Mallorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament 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 quin objectiu?

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant els anys 1994 i 1995 per millorar la
situació de les indústries de transformació lletera de les Illes
Balears?

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quines indústries s'han beneficiat i amb quines quantitats
cadascuna d'elles?
Es Mercadal, a 12 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 escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants "vedats intensius de caça" existeixen a cadascuna
de les Illes Balears?

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

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

K)

Quin pressupost pena dedicar la Conselleria d'Agricultura
i Pesca l'any 1996 per a la millora de la comercialització dels
formatges de Mallorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin pressupost ha destinat a aquest objectiu l'any 1995?

H)

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines actuacions concretes ha duit a terme la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i quines pensa impulsar a partir
d'ara per promoure -tal i com ha afirmat el conseller en
declaracions de premsa- el turisme cinegètic a les Illes Balears?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

P)

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

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

Quines actuacions concretes pensa dur a terme la
Conselleria d'Agricultura i Pesca amb els productors mallorquins
de formatge per tal de millorar la seva comercialització per a l'any
1996?

El BOCAIB núm. 26, de 17.02.1996, publica un anunci de
la Presidència del Govern sobre la realització d'un concurs per a
l'adjudicació de la "realització i emissió de la programació de Ràdio
Jove".

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

S'ha tingut en compte, a l'hora de concretar les condicions
d'aquest concurs, el contingut de la Proposició no de llei que,
presentada pel PSM, va ser aprovada pel Parlament de les Illes
Balears dia 29 de novembre del 1995 i que diu: "El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a mantenir l'emissió de Ràdio Jove
durant el màxim d'hores possible..."?

M)

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes explotacions agrícoles o ramaderes de cada illa
es beneficien del Servei de Gestió Tècnica d'Explotacions de la
Conselleria d'Agricultura?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 1995 per tal d'aconseguir la
declaració de la zona nord del port de Maó com a zona d'interès
marisquer?

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

Quines dificultats impedeixen aquesta declaració?
En quina situació es troba l'expedient de declaració al dia
d'avui?

Quin ha estat el criteri del Govern per destinar durant
l'any 1996 un total de 101.992.675 pessetes a la concessió d'ajuts
per a noves inversions de les indústries lleteres, quan el 1994 i el
1995 sols es concediren per valor de 40.780.234 pessetes?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines empreses de les Illes Balears s'han beneficiat
dels ajuts concedits per la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a
noves inversions de les indústries lleteres a la nostra comunitat,
durant els anys 1994 i 1995?

En quines actuacions s'ha concretat la col•laboració de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca amb les associacions de defensa
vegetal (ADV) existents a les Illes Balears l'any 1994 i 1995?
Per quin motiu l'any 1995 la Conselleria d'Agricultura ha
destinat 5.772.000 pessetes a col•laborar amb les ADV, mentre que
l'any 1994 va destinar 29.578.000 pessetes pel mateix concepte?
Quin és el motiu de la disminució de l'aportació de la
Conselleria?

Quina quantitat ha rebut cadascuna de les empreses?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
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 acords puntuals de col•laboració amb organismes
sense ànim de lucre, sobre activitats relacionades amb la
conservació i preservació del medi ambient de la nostra comunitat,
ha duit a terme la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
territori l'any 1995?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines actuacions ha duit a terme el Govern per tal de
posar en pràctica l'acord del Parlament de les Illes Balears de dia 29
de novembre del 1995, referit a les emissions de Ràdio Jove,
mitjançant el qual s'instava el Govern a "procurar una major
participació directa des de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera a través de la creació de corresponsalies a aquelles
illes"?

Quin import econòmic ha significat cadascun dels acords
de col•laboració?

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

X)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels ajuts concedits dins el Pla de
reforestació de terres cultivables a l'illa de Mallorca durant els
anys 1994 i 1995?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)

Atès que l'Ibatur ha iniciat la publicació de les revistes Te
quiero ver de 1996, referides particularment a cadascuna de les Illes,
i que els idiomes d'edició seran, segons consta en la convocatòria,
el castellà, l'anglès, l'alemany, el francès i l'italià.
Atès el gran nombre de visitants que reben anualment les
illes i que tenen com a idioma propi el català, el gallec o el basc.
Per quin motiu no s'ha previst l'edició de les revistes Te
quiero ver en català, en gallec i en basc?
No considera el Govern balear que l'edició d'aquestes
revistes informatives sobre cadascuna de les nostres illes no seria
una bona mesura d'impuls lingüístic?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin és l'import total dels ajuts concedits dins el Pla de
reforestació de terres cultivables a l'illa de Menorca durant els
anys 1994 i 1995?

Es Castell, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines empreses han presentat ofertes als concursos
públics realitzats per l'Ibatur per a l'edició de les revistes Te quiero
ver, els fullets-catàlegs de les quatre illes Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, i el dossier de premsa?, indicant la seva
domiciliació.
Es Castell, a 13 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Es Castell, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

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

En el Plec de prescripcions tècniques per a la publicació
d'uns fullets-catàlegs per les quatre illes Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, presentades per l'Institut Balear de Promoció
del Turisme, figuren: 200.000 catàlegs en espanyol/francès,
250.000 catàlegs en anglès/italià, 200.000 catàlegs en
alemany/holandès, i 200.000 catàlegs en rus/txec. En canvi, no es
preveu l'edició de cap catàleg en llengua catalana, en llengua
gallega i en llengua basca, a pesar que aquestes llengües són
oficials a l'Estat espanyol, i que no són pocs els turistes que visiten
les Illes que les tenen com a pròpies.
Considera el Govern de la Comunitat Autònoma ue els
visitants que tenen com a seva la llengua catalana, basca o gallega
han de tenir una menor consideració que els visitants que tenen
com a llengua pròpia, posem per cas, el rus o el txec?
Té previst el Govern de la Comunitat Autònoma editar
cap fullet catàleg sobre cadascuna de les Illes Balears per a 1996
en català, basc o gallec?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Entre els criteris que serveixen de base per a l'adjudicació
del concurs públic per a la publicació d'uns fullets catàlegs per a les
quatre illes Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera figura el
següent: "La empresa en caso de no tener la sede en Palma, deberá
disponer de un representante oficial, concesionario o distribuidor en
dicha ciudad".
Per quin motiu s'ha establert aquest criteri?
No considera el Govern balear que aquest criteri de les
bases perjudica les possibles empreses interessades de Menorca,
Eivissa i Formentera i part forana de Mallorca per poder accedir en
igualtat de condicions al referit concurs?
Es Castell, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les dificultats tècniques que impedeixen que
la documentació dels concursos públics convocats per l'Ibatur no
puguin estar a disposició del públic a les oficines dels consells
insulars per facilitar l'accés de les empreses de Menorca, Eivissa
i Formentera a aquestes convocatòries?
Es Castell, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que l'Ibatur ha convocat concurs per a l'edició de
900.00 fullets catàlegs sobre les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera en paper "estrucado sin brillo" de 150 grams.
Atès que l'Ibatur ha convocat concurs per a l'edició de
9.000 exemplars d'un dossier de premsa de 60 pàgines, en paper
printomat de 140 grams i printover de 250 grams (per a les
cobertes.
Atès que l'Ibatur ha convocat concurs per a l'edició de
350.000 exemplars de la revista Te quiero ver, en paper ductor de
224 grams (per a les cobertes) i paper ductor de 135 grams (per a
l'interior).
Quants quilograms de paper s'han hagut de menester per
a la realització d'aquestes publicacions?
Quants quilograms de fusta s'han utilitzat per a la
confecció d'aquesta quantitat de paper?
Sap el Govern balear quants arbres de dimensió mitjana
s'han necessitat per a l'edició d'aquestes publicacions de l'Ibatur?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina és la relació de les actuacions fetes per cadascuna
de les línies d'actuació previstes al Pla quadriennal de l'habitatge
1992-1996 a cadascuna de les Illes de la Comunitat Autònoma?
Palma, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin ha estat el resultat de l'expedient de liquidació del
contracte signat per Bayopsa i el Govern de la Comunitat en
relació a les obres de "projecte modificat condicionament C-710
de Pollença a Andratx del km 51,000 al 61,800 tram Sóller-Deià,
Mallorca?
Palma, a 13 de març del 1996.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
1.- Disposa el Govern de fotografies aèries de les Illes
Balears?
2.- En quina data es realitzaren?
3.- A quina escala?
Palma, a 13 de març del 1996.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
1.- De quina cartografia disposa el Govern de la totalitat
del territori de les Illes Balears?
2.- I de Menorca?
Palma, a 13 de març del 1996.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Disposa el Govern de cartografia de la totalitat del
territori de les Illes Balears a escala 1:5.000?
Palma, a 13 de març del 1996.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1374/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures en
relació a l'hotel de turisme rural anomenat Cas Baladre. (Mesa de 19
de març del 1996).
RGE núm. 1375/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
indústria extractiva d'arenes de Tirant Vell des Mercadal inclosa dins
una ANEI. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1378/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procediment de
selecció dels ajuntaments per signar els convenis de normalització
lingüística. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1379/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives per
donar compliment a la Llei de comerç respecte de la inspecció
d'establiments comercials. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1381/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a creació
de l'Escola Balear de l'Esport. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1382/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•laboració amb la UIB per a la creació d'agrupacions. (Mesa de
19 de març del 1996).
RGE núm. 1383/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
col•laboració amb la UIB per fomentar l'esport. (Mesa de 19 de març
del 1996).
RGE núm. 1384/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
incompliment del Govern del termini legal. (Mesa de 19 de març del
1996).
RGE núm. 1385/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a rectificació
de l'error material constatat en el plànol 32.1.B del POOT. (Mesa de
19 de març del 1996).
RGE núm. 1386/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a publicitat
de la Conselleria de Sanitat. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1387/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a promoció
dels refugis de caça. (Mesa de 19 de març del 1996).
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RGE núm. 1396/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
subvencions de la Presidència destinades a entitats, associacions i
ajuntaments ubicats a les diferents illes. (Mesa de 19 de març del
1996).

RGE núm. 1547/96, 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 19 de març del 1996).

RGE núm. 1419/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compra
de béns immobles ubicats a les diferents illes. (Mesa de 19 de març
del 1996).

RGE núm. 1548/96, 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 19 de
març del 1996).

RGE núm. 1421/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions del Govern davant les actuacions il•legals de pesquers
italians en aigües de les Illes Balears. (Mesa de 19 de març del
1996).

RGE núm. 1549/96, 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 19 de març
del 1996).

RGE núm. 1422/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a canvis
de titulars en alguna de les conselleries del Govern. (Mesa de 19 de
març del 1996).

RGE núm. 1550/96, 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 19 de març del 1996).).

RGE núm. 1423/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
atribució de les competències als consells insulars en matèria
d'escoletes infantils. (Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1551/96, 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 19 de març del 1996).

RGE núm. 1424/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a retard
en l'atribució de les competències d'agricultura als consells
insulars. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1434/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació de la convocatòria de concursos públics de
l'Ibatur. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1436/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a consulta documentació dels concursos públics convocats
per l'Ibatur. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1532/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilitat per a la
prevenció d'incendis forestals del tancat de la finca particular del
gerent de l'empresa pública Sefobasa. (Mesa de 19 de març del
1996).
RGE núm. 1533/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització de
mitjans personals i materials de l'empresa Sefobasa per a treballs
particulars. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1534/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a investigació
sobre l'existència d'irregularitats a Sefobasa. (Mesa de 19 de març
del 1996).
RGE núm. 1546/96, 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 a 1996.
(Mesa de 19 de març del 1996).

RGE núm. 1552/96, 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 19 de març del 1996).
RGE núm. 1553/96, 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 19 de
març del 1996).
RGE núm. 1554/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a personal científic i de vigilància del Parc Natural de
s'Albufera des Grau. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1556/96, de l'Hble. Sr. Diputat Mateu Morro i
Marcé, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
valoració dels resultats de l'execució del programa Leader a
Mallorca. (Mesa de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1558/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació que té la
divulgació de les activitats de la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports amb l'adquisició de vestuari esportiu. (Mesa de 19 de març
del 1996).
RGE núm. 1559/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destinataris del
vestuari esportiu adquirit per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 19 de març del 1996).
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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.
Quines mesures ha pres la Conselleria de Turisme en
relació a l'hotel de turisme rural anomenat Cas Baladre (municipi
de Sant Joan de Labritja), que opera des de fa quasi un any sense
tenir l'autorització d'obertura ni el reconeixement d'hotel rural?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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.
Quan considera l'Administració esportiva del Govern de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es crearà l'Escola
Balear de l'Esport?
Palma, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Eivissa, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

F)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Coneix el conseller d'Indústria i Comerç que la indústria
extractiva d'arenes de Tirant Vell d'es Mercadal està inclosa dins
una àrea natural d'especial interès?

Quines actuacions ha realitzat l'Administració esportiva
del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
col•laboració amb la Universitat de les Illes Balears per crear
agrupacions que promoguin l'activitat físico-esportiva a la
Universitat?

Palma, a 12 de març del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 ha estat el procediment pel qual s'ha arribat a la
selecció dels ajuntaments de Porreres, Campos, Pollença, Alcúdia,
Alaior i Sant Josep per signar els corresponents convenis de
normalització lingüística?

Quines actuacions ha realitzat l'Administració esportiva
del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
col•laboració amb la Universitat de les Illes Balears fomentar
l'esport en el seu àmbit?

Palma, a 11 de març del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

H)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 iniciatives ha pres o pensa prendre la Conselleria
de Comerç per donar compliment a allò que preveu la Llei de
comerç quant a la inspecció d'establiments comercials?

Per què s'ha incomplert el termini legal de sis mesos per
a l'aprovació de les disposicions reglamentàries necessàries per al
desenvolupament i l'aplicació de la Llei 3/1995, de 21 de febrer, de
l'esport balear?

Palma, a 11 de març del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

Palma, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
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.
Per quin motiu la Conselleria de Turisme no ha rectificat
l'error material constatat al plànol 31.1.b "Ses Covetes-sa Ràpitas'Estanyol" del Pla d'ordenació de l'oferta turística de Mallorca on,
incorrectament, figuren com a sòl urbà les dues zones extensivesIV especials, del nucli de població de ses Covetes, denominades
Torre Marina, que quedaren excloses de la classificació de sòl
urbà del municipi de Campos mitjançant l'acord del Ple del
Consell Insular de Mallorca de dia 4 de juliol del 1994?
Palma, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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.
Quina és l'opinió del President del Govern davant el fet
que l'any 1994 les subvencions de la Presidència del Govern
destinades a entitats, associacions i ajuntaments ubicats a Mallorca
totalitzassin més de 61 milions, mentre que pel mateix concepte a
Menorca sols es rebien 724.000 pessetes, i a Eivissa i Formentera
no es rebia ni un cèntim?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

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.
Quin és l'objectiu de la publicitat de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social anunciant la "Vacunació hepatitis 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.
Quina és l'opinió del President del Govern davant el fet
que d'ençà que es va aprovar l'Estatut d'Autonomia i fins el 1994 el
Govern hagi comprat béns immobles ubicats a Mallorca per valor
de 5.630.991.000 pessetes, mentre a Menorca sols se'n comprava
un, per valor de 60.000.000 pessetes, i a Eivissa i Formentera tres,
per valor de 68.774.000 pessetes?

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca que es pot
afirmar que promoure els refugis de caça és actuar contra els
caçadors?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears davant la recent denúncia de Greenpeace, en el sentit que
nous pesquers italians calen xarxes de deriva il•legals a les aigües
de les Illes Balears?
Es Mercadal, a 12 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 Ple.
Quan té previst el President del Govern de les Illes Balears
dur a terme els anunciats canvis de titulars d'alguna de les
conselleries del Govern?
Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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 oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 quina data pensa el Govern que pot estar enllestida
la proposta de text articulat d'atribució de competències als
consells insulars en matèria d'escoletes infantils?

Considera el Govern de la Comunitat que el tancat de la
finca particular del gerent de l'empresa pública Sefobasa amb càrrec
a fons europeus és útil per a la prevenció d'incendis forestals?

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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 oral davant Ple.

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

Si és cert que -com va afirmar el President del Govern
recentment a Menorca- l'atribució de les competències
d'agricultura als consells insulars sofrirà un retard, quan pensa la
Presidència del Govern que pot estar enllestida la proposta de text
articulat?

Confirma o desmenteix el Govern de la Comunitat que
mitjans personals i materials de l'empresa pública Sefobasa es varen
utilitzar per a treballs particulars en propietats d'alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma i altres personalitats polítiques?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
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 oral davant Ple.
Per quin motiu no s'ha donat coneixement a través dels
mitjans de comunicació insulars de les convocatòries de concursos
públics realitzades per l'Ibatur, que únicament han estat publicades
al BOCAIB, atesos els perjudicis que suposa el lliurament del
BOCAIB a Menorca dos dies abans del termini establert per
presentar ofertes als referits concursos?
Es Castell, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll..
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu les empreses menorquines interessades
en concórrer als concursos públics recentment convocats per
l'Ibatur per a l'edició de diverses publicacions únicament poden
consultar els plecs de prescripcions tècniques i els plecs de
clàusules administratives a la seu de l'Institut, a Palma de
Mallorca?
Es Castell, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
S'ha ordenat una investigació sobre l'existència
d'irregularitats referent a la utilització de mitjans personals i
materials de l'empresa pública Sefobasa per a treballs particulars en
propietats d'alts càrrecs de la Comunitat Autònoma i altres
personalitats polítiques?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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 oral davant Ple.

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

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?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
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 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?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta 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 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)

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 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?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta 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?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta 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?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

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 oral davant Ple.

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

Quins seran els destinataris del vestuari esportiu adquirit
per a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports d'acord amb
l'anunci publicat al BOCAIB de dia 9 de març de 1996, Exp. 66/96?
Palma, a 15 de març del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per quina causa el Govern balear no va preveure la
finalització del contracte del biòleg i els dos vigilants del Parc
Natural de l'Albufera des Grau, el passat 17 de setembre, causa
per la qual aquest únic parc natural a l'illa de Menorca quedà sense
cap tipus de personal?
Es Castell, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT
COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1416/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
foment de la creació d'empreses de cultius marins. (Mesa de 19 de
març del 1996).
RGE núm. 1537/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a treballs
realitzats per Sefobasa en una finca del Sr. Cristòfol Barceló. (Mesa
de 19 de març del 1996).
RGE núm. 1538/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a treballs
realitzats per Sefobasa en una finca del Sr. Miquel Ferrer. (Mesa de
19 de març del 1996).

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

RGE núm. 1539/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a treballs
realitzats per Sefobasa en una finca del Sr. Mariano Socias. (Mesa de
19 de març del 1996).

Quina és la valoració que fa el Govern dels resultats de
l'execució del programa Leader a l'illa de Mallorca?

RGE núm. 1540/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a treballs
realitzats per Sefobasa a la finca s'Alqueria d'Avall. (Mesa de 19 de
març del 1996).

Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Mateu Morro i Marcé.
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 oral davant Ple.
Quina relació té la divulgació de les activitats de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports amb l'adquisició de
vestuari esportiu d'acord amb l'anunci publicat al BOCAIB de dia
9 de març de 1996?
Palma, a 15 de març del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

RGE núm. 1541/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a treballs
realitzats per Sefobasa a finques privades. (Mesa de 19 de març del
1996).
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 què consisteix el Pla de foment de la creació
d'empreses de cultius marins, de peix, que suposadament té la
Conselleria d'Agricultura i Pesca?

És cert que brigades de Sefobasa realitzaren treballs a la
finca s'Alqueria d'Avall, de Bunyola, propietat del Sr. Gabriel
Cañellas o de la seva família?

Es Mercadal, a 12 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quins treballs i quants de treballadors hi participaren?
Durant quantes jornades? Amb quin cost econòmic?
Palma, a 14 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 oral davant comissió.
És cert que brigades de Sefobasa realitzaren treballs en
una finca propietat del Sr. Cristòfol Barceló (capatàs de Sefobasa)
o de la seva família?
Quins treballs i quants de treballadors hi participaren?
Durant quantes jornades? Amb quin cost econòmic?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons..
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quins membres del Govern, alts càrrecs, o els seus
familiars directes, han formalitzat convenis amb l'empresa pública
Sefobasa?
En els treballs realitzats en aquestes finques, quants
membres del personal de Sefobasa participaren en cada cas? Durant
quantes jornades? Quin cost va significar?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.
És cert que brigades de Sefobasa realitzaren treballs en
una finca propietat del Sr. Miquel Ferrer (gerent de Sefobasa) o de
la seva família?
Quins treballs i quants de treballadors hi participaren?
Durant quantes jornades? Amb quin cost econòmic?
Palma, a 14 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.
És cert que brigades de Sefobasa realitzaren treballs en
una finca propietat del Sr. Mariano Socias o de la seva família?
Quins treballs i quants de treballadors hi participaren?
Durant quantes jornades? Amb quin cost econòmic?
Palma, a 14 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 1555/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a modificació del Decret de la Conselleria de Turisme
que regula la prestació de serveis turístics en el medi rural de les Illes
Balears. (Mesa de 19 de març del 1996).
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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principal, a través de la corresponent acreditació de la Seguretat
Social Agrària.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

c) En els casos de les figures contractuals de l'amitgeria o
la Societat Rural Menorquina, l'amitger ha de ser partícip de
l'explotació turística, per tal de garantir que es cerca crear fonts
complementàries de la renda agrària i no altres objectius.

L'objectiu, proclamat pel Govern de les Illes Balears, de
les polítiques de foment de les activitats turístiques que es presten
en el medi rural, és el d'"aconseguir eliminar la gran dificultat en
l'equiparació de rendes de les explotacions agràries amb la mitjana
de renda regional".

d) Qualsevol servei o activitat turística complementària
que es presti al medi rural, sol podrà ubicar-se a edificacions d'una
antiguitat anterior a l'any 1960.

Així, tant en el Decret 30/1991 con en el 62/1995,
l'objectiu que es proposa el Govern -així figura a l'exposició de
motius- és el d'"aconseguir una millora de la renda agrària dels
que exploten la terra i donar incentius per a la conservació, el
manteniment i millora de les edificacions rurals típiques de cada
una de les Illes Balears".

e) En les obres de remodelació o adaptació els edificis on
s'ubiquin els serveis o activitats turístiques complementàries,
situades en el medi rural, no es podrà incrementar el volum de les
edificacions existents ni modificar-ne la tipologia arquitectònica
original.
Es Mercadal, 14 de març del 1996
El Portaveu Segon
Ramon Orfila i Pons

És per això que cal modificar alguns dels punts del
decret mitjançant el qual es regula la prestació dels serveis
turístics en el medi rural de les Illes Balears, tant per poder
garantir que amb aquesta activitat es contribueixi a millorar les
rendes dels agricultors, com per impedir que es produeixi un
deteriorament de les edificacions rurals amb l'excusa de les
necessàries obres d'adaptació per poder dur a terme l'activitat
turística, així com per impedir un procés de terciarització el camp
de les Illes.
En aquest sentit, a l'esmentat Decret es donen elements
contradictoris, com és el fet d'exigir el manteniment de l'activitat
agrària, ramadera o forestal coexistint amb l'activitat
d'agroturisme, i a la vegada exigir sols una superfície de 25.000
m2. en explotació, quan és perfectament sabut que és aquesta una
superfície clarament insuficient pel manteniment d'una explotació
agrària, ramadera o forestal, amb excepció de les explotacions de
reguiu.
D'altra banda, si l'objectiu de l'agroturisme és contribuir
a millorar les rendes dels agricultors, ha de quedar perfectament
clar quins són els possibles sol•licitants de les llicències, i aquests
no poden ser altres que els agricultors a títol principal, amb la
particularitat que en els casos de fórmules contractuals com són
les d'amitgeria o la Societat Rural Menorquina, l'amitger ha de
rebre, com a mínim, una part dels beneficis de l'explotació
agroturística.
Una actuació contrària a aquest plantejament rompria
amb la filosofia de l'agroturisme, i atès que els beneficis no
complementarien la renda dels agricultors, s'haurien de considerar
com a serveis més semblants a allò que s'anomenen hotels rurals.
Cal recordar, en aquest sentit, que els projectes d'agroturisme
reben ajuts de la Conselleria d'Agricultura que, evidentment, no
els ha de concedir més que en els casos on clarament els beneficis
recaiguin en els agricultors a títol principal.
Pel que fa a l'apartat "d'altres ofertes complementàries",
cal delimitar molt millor els seus condicionaments. Efectivament
es pot constatar que és la única activitat de serveis turístics que es
presten al medi rural en la qual no s'estableix la prohibició
expressa de no augmentar el volum de l'edificació en les obres
d'acondicionament. Tampoc s'estableix una superfície mínima de
terrenys adscrits a l'explotació ni es fixen condicionants pel que fa
al manteniment o no d'una activitat compatible i coexistint amb
l'explotació turística. Així mateix, tampoc es fixa l'antiguitat
mínima de l'edifici en el qual s'ubicarà el servei, com es fa en els
serveis dels hotels rurals i l'agroturisme.
És per tot açò que el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent proposició no de llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar el Decret 62/1995, de 2 de juny, en el sentit següent:
a) Augmentar la superfície mínima de les terres
cultivades adscrites a les finques on es vulgui ubicar un servei
d'agroturisme, fins els 250.000 metres quadrats.
b) Definir la figura del sol•licitant de llicència
d'agroturisme: sols podran sol•licitar-ho els agricultors a títol

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 2549/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa al Consell de l'Agricultura Ecològica
(BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).
El Consell Balear de l'Agricultura Ecològica és una entitat
desconcentrada de la Conselleria d'Agricultura i Pesca que es regeix
pel seu propi reglament. El seu òrgan de govern és la Junta rectora,
la qual va ser democràticament elegida i és la que assumeix tota la
responsabilitat de desenvolupar les funcions que pertoca fer al
Consell Regulador, així com contractar el personal necessari per
dur-les a terme.
No obstant això, en cas que la Junta Rectora no disposàs
dels recursos econòmics suficients o per altres raons, la Conselleria
d'Agricultura i Pesca assumirà les funcions d'inspecció sempre que
així ho sol•liciti la Junta Rectora del Consell Balear de l'Agricutura
Ecològica (article 14 del Decret 99/1994, pel qual es crea el Consell
Balear de Producció Agrària Ecològica i se'n regulen la composició
i les funcions).
Aquesta Conselleria d'Agricultura i Pesca té un perfecte
coneixement de la situació econòmica del Consell Regulador, però
és decisió seva la contractació de personal propi o si no pot afrontar
aquestes despeses, sol•licitar a la Conselleria que se'n faci càrrec del
control.
Referent a les actuacions que el Consell Balear
d'Agricultura Ecològica ha realitzat a Menorca, aquesta conselleria
té constància documental de la visita de seguiment feta per la
veedora Sra. Francisca Maniti en el mes de setembre a les
explotacions inscrites de Menorca.
A més, un dels dos vocals elegits en representació de les
organitzacions professionals agràries pertany a una organització que
té a l'illa de Menorca el seu àmbit d'actuació.
Palma, 23 de novembre de 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 2551/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a programes de formació
(BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).
Durant el 1996 està previst impartir per part del Servei
de Conservació de la Naturalesa un seminari dirigit a tots els
vigilants d'incendis que es contractin amb la finalitat de formar-los
sobre les característiques dels incendis, treball i característiques
de la xarxa de comunicacions, lectura de mapes i mediació de
rumbs.
Per altra part, el vigilant situat a Monte Toro el dia que
es va iniciar l'incendi de Sa Roca era un membre d'una brigada
forestal de l'empresa pública Sefobasa que va substituir per
malaltia al vigilant eventual contractat per a la vigilància
d'incendis.
Palma, a 23 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 2552/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a ajudes pels danys a
l'agricultura d'Alaior. (BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).
El Govern d'aquesta comunitat no disposa de partida
pressupostària per poder cobrir els danys ocasionats als horts de
referència a causa de la tempesta del passat dia 16 de setembre.
Palma, a 23 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 2553/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a l'ampliació del port de
Ciutadella (BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).
I.- En primer lloc i com a qüestió prèvia, amb
anterioritat a l'aprovació de les bases rectores del concurs
convocat conjuntament pel Govern balear i l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, es va sol•licitar a la prestigiosa firma
Ernst & Young un estudi preliminar sobre la potencialitat
econòmica del projecte de construcció d'un port esportiu a
Ciutadella de Menorca, a fi i efecte de poder comptar amb una
avaluació economicofinancera global de l'esmentada obra pública.
II.- Pel que fa a l'objecte concret de la pregunta
parlamentària cal significar que, de conformitat amb les bases del
concurs, i a més del certificat de classificació definitiva, s'exigeix
a l'entitat licitadora, entre altres documents, els següents:
- un Pla econòmic i financer, de sis anys com a mínim
des de l'inici de les obres, que acrediti la viabilitat del projecte
amb el nivell de detall suficient per a una avaluació externa
d'aquest, com també de les projeccions anuals de tresoreria i estats
financers pressupostaris anuals per a l'esmentat període de sis
anys. Tot això haurà d'anar acompanyat d'un informe extern
relatiu a la raonabilitat i exactitud dels càlculs d'aquest Pla;
- un document que expliciti la inversió total prevista,
inclosa la construcció del port esportiu;
- els documents que acreditin la capacitat financera i
econòmica de l'exposat al pla de viabilitat, com també de la
capacitat tècnica de la persona licitadora.
En aquest sentit cal destacar que, havent-se observat en
el pla economicofinancer presentat per la licitadora unes puntes de
tresoreria negatives properes als 1.800 milions de pessetes, va ser
requerida perquè aportàs un document bancari o d'entitat financera
que acredités suficientment l'aportació financera vinculada al
projecte per un import, igual o superior, als 2.000 milions de
pessetes, a fi de garantir la inversió prevista;

- la documentació acreditativa de l'experiència de la
persona licitadora en obres de característiques similars.
D'altra banda, l'Administració autonòmica designarà un
representant a l'entitat que resulti finalment adjudicatària, a qui li
conferirà les funcions d'interventor.
Així mateix, i per respondre de l'execució del dic exterior,
s'exigeix a la persona contractista l'execució d'una fiança dins els
quinze dies hàbils següents a partir de la notificació de l'adjudicació,
per un import del 4% del pressupost d'adjudicació i que amb
anterioritat a la firma de l'acta de replanteig serà completada, atès
el caràcter d'obra cofinançada, fins a la quantitat de 500 milions de
pessetes.
Finalment, posar de manifest que la societat anònima que
s'ha de constituir, d'acord amb l'article 6.1 de les bases del concurs,
tendrà un capital social inicial mínim equivalent al 10% de la
inversió total prevista (226 milions de pessetes), el qual
necessàriament serà incrementat en el termini de tres anys, de forma
progressiva i a mesura que s'executin les obres, fins al 20% de la
inversió, és a dir, 452 milions de pessetes, tot això en funció de les
previsions d'inversió presentades per l'entitat licitadora.
Palma, a 14 de novembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.
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Ordre de Publicació

E)

I)

A la Pregunta RGE núm. 2554/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Josep Portella, relativa a vigilants forestals de Menorca
(BOPIB núm. 17 de 27 d'octubre del 1995).

A la Pregunta RGE núm. 2609/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al Consell Insular d'Eivissa i Bisbat
d'Eivissa. (BOPIB núm. 18 de 3 de novembre del 1995).

En l'actualitat el Govern balear està analitzant un nou
sistema de comunicacions (xarxa Trunking) que podria resoldre
de manera definitiva els problemes de comunicacions existents
entre les illes de Mallorca i Menorca.

En qualsevol cas ens agradaria fer palesa la indicació del
Plan Nacional de Drogas de direccionar els tractaments a
toxicòmans a programes ambulatoris, reservant els recursos
assistencials d'estada permanent per als casos més restringits.

En cas negatiu, s'adequaria i potenciaria el sistema
actual, situant un repetidor en un lloc retirat a Monte Toro, per tal
d'evitar que les nombroses estructures existents (ràdios
comercials), produeixen dins la xarxa de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.

Així, també voldríem constatar que ses Sitjoles estan amb
una ocupació de 35-40 damunt 60 places possibles i que l'obertura
del Puig des Bous permet assegurar que resten places lliures.

Palma, 23 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

En aquests precisos moments no se'ns ha informat del fet
que el Bisbat i Consell Insular d'Eivissa tenguin prevista cap
actuació.
En qualsevol cas, són dues institucions amb la seva
legitimitat per prendre qualsevol mesura.
Palma, a 24 de novembre de 1995.
El conseller de Sanitat i Seguretat Social:
Bartomeu Cabrer i Barbosa.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 2587/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Francesc Antich, relativa a data en què s'ha resolt el
contracte de lloguer de l'habitatge al carrer Joan de Cremona
(BOPIB núm. 18 de 3 de novembre del 1995).

Ordre de Publicació
J)

Segons consta en la Direcció General de Presidència, en
data 7/7/1995 es firma el contracte de rescissió de lloguer de
l'habitatge situat al carrer Joan de Cremona amb efectes a
31/8/1995.

A la Pregunta RGE núm. 2610/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a l'escola d'agricultura a l'illa
d'Eivissa (BOPIB núm. 18 de 3 de novembre del 1995).
No.

Palma, 13 de novembre del 1995.
El secretari general tècnic de la Presidència:
Carles Gutiérrez i González.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 2604/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a neteja de torrents (BOPIB
núm. 18 de 3 de novembre del 1995).
Al subprograma d'infraestructura hidràulica del Projecte
de pressupostos de 1996, capítol 6 d'inversions de capital, figuren
130 milions de pessetes per a la conservació de la xarxa hidràulica
de Balears. Per l'esmentat any la previsió territorialitzada és la
següent:
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera

90 Milions PTA
20 Milions PTA
20 Milions PTA

Dita distribució podrà ajustar-se en funció de les
necessitats que surtin.
Si per als pròxims 4 anys es continua amb les mateixes
previsions, s'arribaria a la xifra de 520 milions de pessetes.
Palma, 27 de novembre del 1995.
El Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori:
Bartomeu Reus i Beltran.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 2605/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a habitatges turístics a Eivissa
i Formentera (BOPIB núm. 18 de 3 de novembre del 1995).
L'illa d'Eivissa té 138 unitats amb un nombre de 55
places. L'illa de Formentera té 681 unitats amb 1.991 places. El
total dels habitatges turístics és de 819, i les places són 2.545 en
total.
Palma, 28 de novembre del 1995.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, 27 de novembre de 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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K)

N)

A la Pregunta RGE núm. 2613/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a l'ampliació de la guarderia
forestal de les Illes Balears (BOPIB núm. 18 de 3 de novembre del
1995).

A la Pregunta RGE núm. 2630/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a retirada de ramatge (BOPIB núm.
18 de 3 de novembre del 1995).

Si les disponibilitats pressupostàries ho permeten
s'ampliarà el nombre de places.

No s'ha imposat cap sanció per incompliment de la
normativa durant els anys 1993 i 1994. A l'any 1995 s'ha imposat
una sanció per aquest concepte.

L'ampliació prevista per a cada illa és de totes les que
permetin les disponibilitats pressupostàries.

Palma, a 27 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

D'acord amb les disponibilitats pressupostàries, la
Conselleria d'Agricultura i Pesca dedica el màxim dels esforços a
l'eficàcia del servei.
A més dels 30 guardes forestals destinats a la vigilància
de les àrees naturals i a les tasques de prevenció i extinció
d'incendis forestals i dels 9 guardes dedicats al control de caça, la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, durant el període de la
campanya de vigilància i extinció d'incendis, incrementa aquest
nombre amb tots els efectius que permeten les disponibilitats
pressupostàries destinades en aquesta matèria.
Palma, 28 de novembre del 1995.
El conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 2635/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Josep Portella, relativa a consultes al SIAC el 1991, 92, 93,
94 i 95 (BOPIB núm. 18 de 3 de novembre del 1995).
El nombre total de consultes al Servei d'Informació i
Atenció al Ciutadà els anys 1991-92-93-94 i 95 és el següent:
1991
1992
1993
1994
1995

Ordre de Publicació

11.763
7.911
7.169
8.337
8.958
L'origen de les consultes corresponents a l'any 1991 va

L)

ser:

A la Pregunta RGE núm. 2614/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a insuficient dotació de la
guarderia forestal a la nostra comunitat (BOPIB núm. 18 de 3 de
novembre del 1995).

Mallorca
Menorca
Eivissa i Formentera

La dotació actual de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
permet el control de les zones boscoses, la vigilància de tales,
obertures de camins, caça, vigilància preventiva d'incendis
forestals.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca té el nombre de
places necessàries de Guarderia Forestal, perquè es manté una
proporció adequada amb el territori de les Balears.
Palma de Mallorca, a 27 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 2615/95, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a guarderia forestal (BOPIB
núm. 18 de 3 de novembre del 1995).
A pesar que el nombre de guardes forestals sigui molt
ajustat, l'Ordre sobre la prevenció d'incendis es compleix en un alt
grau d'efectivitat, a causa de l'eficaç vigilància de la guarderia
forestal.
Palma, a 27 de novembre del 1995.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socías i Morell.

9.120
894
1.749

Des de 1992, any en què es va aprovar la Llei 5/1992, de
29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades
de caràcter personal, els serveis del Siac varen considerar que la
identificació personal de les persones que formulaven les consultes
-majoritàriament telefòniques- no resultava procedent perquè en res
no millorava la qualitat de la informació administrativa general que
s'oferia ni les dades recaptades que s'havien d'incorporar als fitxers
automatitzats podien tenir més d'una utilització -pensem que el
tractament automatitzat té el seu fonament o raó de ser en una
utilització reiterada i constant dels bancs de dades informàtics-.
En conseqüència, es va optar per contestar les qüestions
formulades sense recaptar cap dada prèvia d'identificació del
consultant ni tan sols l'origen geogràfic de la cridada telefònica quan s'utilitzàs aquest mitjà de comunicació i sempre que, és clar,
la informació sol•licitada fos de caràcter general-.
Som conscients, en qualsevol cas, que l'aplicació estricta
del principi de la necessitat de la dada recollida -que se desprèn,
entre d'altres, de l'article 4 de la Llei Orgànica 5/1992- ha propiciat
també un efecte no desitjat: no disposar de les dades d'origen
geogràfic de les consultes.
Estam estudiant ara la manera de gaudir de bell nou
d'aquesta informació sense haver de recaptar i registrar, al mateix
temps, altres dades personals dels consultants que no resultin
pertinents.
Palma, a 15 de desembre del 1995.
La Vice-presidenta:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 1425/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de
comissió, relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Economia recapti la
presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, per tal
d'informar sobre el fet que un capatàs de Sefobasa utilitzàs les
brigades d'aquesta empresa pública per realitzar obres en una casa
de la seva propietat.
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Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 1544/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Cultura, Educació i Esports pel procediment d'urgència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, amb el procediment assenyalat, d'acord amb l'establert a
l'article 95 del Reglament de la Cambra, per tal d'informar sobre el
grau de compliment de l'Ordre que regula l'ensenyament en català als
centres educatius de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 1520/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, de petició d'aplicació de l'article 175.1
pels presidents de comissió, relatiu a recaptació de la presència de
l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Economia recapti la
presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca, per tal
d'informar sobre les irregularitats detectades en el Sefobasa.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a reiteració de les preguntes amb sol•licitud de
resposta escrita RGE núms. 4042/95, 315/96, i 342/96
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1369/96,
presentat per l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, mitjançant el
qual reitera les preguntes de referència, publicades en el BOPIB
núms. 27 i 28.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 1544/96, del Govern de la CAIB, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura
i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar sobre la
situació de l'empresa pública Serveis Forestals de Balears, S.A.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Relativa a retirada de les preguntes amb sol•licitud de
resposta oral davant ple RGE núms. 1283/96, 1284/96, 1285/96,
1315/96, 1317/96, 1318/96, 1319/96 i 1320/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, a la vista de l'escrit RGE núm. 1545/96,
presentat per l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, mitjançant el
qual sol•licita la retirada de les preguntes de referència, amb
sol•licitud de resposta oral davant el Ple, publicades en el BOPIB
núm. 33, acordà admetre'l a tràmit i acceptar la retirada sol•licitada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

C)

F)

Relativa a proposta de creació d'una Comissió no
Permanent d'Investigació sobre Sefobasa.

Relativa a creació d'una ponència per estudiar el nivell de
compliment del PICAB del sector lleter.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1531/96, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual sol•licita la creació d'una Comissió no Permanent
d'Investigació sobre Sefobasa.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, conformement amb l'acord adoptat per la
Comissió d'Economia en sessió de 13 de març del 1996, es donà per
assabentada de la creació d'una ponència en el si de la Comissió
d'Economia per estudiar el nivell de compliment del PICAB del sector
lleter, i acordà fixar-ne la mateixa composició i criteri distributiu de
les ponències de les comissions permanents, així com recaptar-ne dels
grups parlamentaris la designació dels ponents respectius.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a proposta de creació d'una Comissió no
Permanent d'Investigació sobre la gestió de l'empresa pública
Sefobasa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
1543/96, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual sol•licita la creació d'una Comissió no
Permanent d'Investigació sobre la gestió de l'empresa pública
Sefobasa.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
E)
Relativa a tramitació de la comunicació del Govern sobre
la memòria dels consells insulars sobre gestió de competències en
matèria d'urbanisme i habitabilitat corresponent a l'exercici del
1994.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 19 de març del 1996, acordà d'admetre a tràmit la comunicació
de referència i, conformement amb l'establert per la Resolució núm.
2 de les aprovades pel Ple de la Cambra, en sessió de l'horabaixa
de dia 14 de novembre del 1995, respecte del debat de la
comunicació esmentada, establí que la tramitació d'aquesta es durà
a terme mitjançant anàlisi i debat en la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, amb participació expressa dels
responsables dels consells insulars; i debat i aprovació de les
diferents propostes de resolució, si n'hi hagués, davant el Ple.
Les memòries dels consells que s'annexen a la
comunicació resten a disposició dels Srs. Portaveus dels grups
parlamentaris al Registre General de l'Oficialia Major per a les
consultes pertinents.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de març del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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