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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
 A) RGE núm. 1778/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a llocs per obtenir documentació de l'Ibavi a Menorca. 901
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B) RGE núm. 1779/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a incorporació de les Balears a la xarxa Eco-islands. 902

 
C) RGE núm. 1780/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a incorporació de les Balears a la xarxa Islanet. 902
 

D) RGE núm. 1781/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència del conseller sense cartera en el futur nou govern. 902

 
E) RGE núm. 1782/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a creació de la Conselleria del Medi Ambient. 902
 

F) RGE núm. 1783/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normalització del topònim de la ciutat de Maó. 902

 
G) RGE núm. 1784/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a adquisició de l'obra "Cap de freixe" de Maties Quetglas. 902
 

H) RGE núm. 1789/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació de
l'aval concedit per Isba a Bayopsa. 902

 
I) RGE núm. 1790/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a posar en

coneixement del Sr. Aznar que les Illes Balears paguen més del que reben. 903
 

J) RGE núm. 1791/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a augment de
l'elaboració de panades a l'illa de Menorca. 903

 
K) RGE núm. 1792/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu i

cost de la publicitat de la Conselleria d'Agricultura sobre les panades. 903
 

L) RGE núm. 1859/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a menorquins que es desplaçaren a Palma de Mallorca per assistir a la conferència organitzada amb motiu del Dia
Mundial dels drets del consumidor, organitzada per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. 903

 
M) RGE núm. 1868/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motiu pel qual s'ha

decidit suspendre la campanya especial de promoció a Anglaterra anunciada durant la World Travel Market. 903
 

N) RGE núm. 1869/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoracions sobre
l'evolució del mercat alemany cara a la temporada '96. 903

 
O) RGE núm. 1870/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places en la modalitat

del "tot inclòs". 903
 

P) RGE núm. 1880/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació de la Comunitat Autònoma en el finançament de la Universitat Internacional de Menorca. 904

 
Q) RGE núm. 1895/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a negociació

del traspàs per part del Govern de l'Estat d'aportacions a la normalització de la llengua catalana a les Balears. 904
 

R) RGE núm. 1896/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ordenació legal
i funcional dels diversos museus d'àmbit local existents. 904

 
S) RGE núm. 1897/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a iniciativa

legislativa en l'àmbit de la protecció i el foment del patrimoni històrico-artístic. 904
 

T) RGE núm. 1900/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts concedits
al Festival Chopin de Valldemossa i al Festival de Pollença. 904

 
U) RGE núm. 1901/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aportació

econòmica de la Conselleria de Turisme a l'organització del cicle de concerts "Un hivern a Mallorca 1996". 904
 

V) RGE núm. 1902/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mitjans pels
quals s'anuncià la convocatòria per cobrir la plaça de cap de magatzem i projectes de Ficobalsa. 904
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X) RGE núm. 1903/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a requisits exigits
en la convocatòria per cobrir la plaça de cap de magatzem i projectes de Ficobalsa. 904

 
Y) RGE núm. 1904/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nova

exposició pública del Pla Director Sectorial de pedreres de les Illes Balears. 905
 

Z) RGE núm. 1905/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nova
exposició pública del Pla Director Sectorial de carreteres de les Illes Balears. 905

 
AA) RGE núm. 1906/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a

aprovació inicial del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca. 905
 

AB) RGE núm. 2010/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a línia elèctrica
en el pla de Corona. 905

 
AC) RGE núm. 2011/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a sessions del Comitè d'Honor de la Comissió per a la commemoració dels 100 anys de l'Aplec de les Rondalles
Mallorquines. 905

 
AD) RGE núm. 2012/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a risc d'accidentalitat de la variant de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per Alaior. 905
 

AE) RGE núm. 2013/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a decisions del Consell Social assessor en matèria de normalització lingüística. 906

 
AF) RGE núm. 2014/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a convenis signats i en vigor entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Comunitat Autònoma de Catalunya.
906

 
AG) RGE núm. 2034/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a menorquins en l'Orquestra de Joves Intèrprets de les Illes Balears. 906
 

AH) RGE núm. 2035/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sessions de la Comissió Executiva de la Comissió per a la commemoració dels 100 anys de l'Aplec de Rondaies
Mallorquines, creada pel Decret 1796, de 16 de gener. 906

 
AI) RGE núm. 2036/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a decisions preses pel Comitè d'honor de la Comissió per a la commemoració dels 100 anys de l'Aplec de Rondaies
Mallorquines. 906

 
AJ) RGE núm. 2041/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a entrada al

Parlament del projecte de llei que reguli les incompatibilitats dels alts càrrecs. 906
 

AK) RGE núm. 2042/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a supressió
de l'empresa pública Seamasa. 906

 
AL) RGE núm. 2043/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a possibilitat

de consultar la documentació referida a la contractació de les obres d'electrificació de la zona rural d'es Puntarro, en algun
dependència de la Conselleria d'Agricultura a Menorca. 907

 
AM) RGE núm. 2044/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost del

suplement "Diari de l'Escola". 907
 

AN) RGE núm. 2045/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu
de la publicació del suplement "Diari de l'Escola". 907

 
AO) RGE núm. 2046/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a possibilitat

de consultar la documentació referida a la construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa Gertrudis en alguna
dependència del Govern a Eivissa. 907

 
AP) RGE núm. 2047/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu

de la publicació del butlletí informatiu "Solcs i ones" núm. 19. 907
 

AQ) RGE núm. 2048/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
manifestacions del Sr. Trillo sobre la creació de comissions d'investigació parlamentària. 907

 
AR) RGE núm. 2049/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a resultat

de l'informe sobre la conveniència de la utilització de dimilín en la lluita contra la processionària. 907
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AS) RGE núm. 2050/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aprovació
definitiva del Pla Director Sectorial d'equipaments comercials de les Illes Balears. 908

 
AT) RGE núm. 2051/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aprovació

inicial i exposició pública del Pla Director Sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a Menorca. 908
 

AU) RGE núm. 2112/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a continguts
de la reunió mantinguda entre el president de la CAIB i el president de la Generalitat Valenciana. 908

 
AV) RGE núm. 2113/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a continguts

de la reunió mantinguda entre el president de la CAIB i el president de la Generalitat de Catalunya. 908
 

AX) RGE núm. 2115/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aportacions
del Govern als consells insulars de Mallorca i de Menorca per cobrir el dèficit en béns immobles. 908

 
AY) RGE núm. 2116/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motius pels

quals la Conselleria d'Agricultura es va negar a contestar la pregunta RGE núm. 130/96. 908
 

AZ) RGE núm. 2117/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motius pels
quals la Conselleria d'Agricultura es va negar a contestar la pregunta RGE núm. 130/96. 908

 
BA) RGE núm. 2118/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concessió

de noves llicències de caça. 909
 

BB) RGE núm. 2121/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de
les rebaixes a les Illes Balears. 909

 
BC) RGE núm. 2122/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiment

dels períodes de rebaixes. 909
 

BD) RGE núm. 2126/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu
de les obres de reforma de l'interior de l'edifici del carrer Palau, 17, adscrit a la Conselleria d'Economia. 909

 
BE) RGE núm. 2127/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a calendari

previst per la COPOT per a la construcció d'una nova seu per a la conselleria. 909
 

BF) RGE núm. 2128/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a previsió
de despesa per a la construcció de la nova seu de la COPOT. 909

 
BG) RGE núm. 2129/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a substitució

de la senyalització en pòrtics a l'illa de Menorca. 909
 

BH) RGE núm. 2130/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a destí dels
ingressos prevists per a la posada en funcionament d'un bingo autonòmic. 909

 
BI) RGE núm. 2131/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a convocatòria

d'eleccions sindicals. 910
 

BJ) RGE núm. 2132/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
abandonament del projecte de cultiu del "combustible verd". 910

 
BK) RGE núm. 2133/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a implantació

d'un examen per a caçadors que sol•liciten per primera vegada la llicència de caça. 910
 

BL) RGE núm. 2134/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a elaboració
de l'avantprojecte de llei de cambres agràries. 910

 
BM) RGE núm. 2135/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compliment

de la Llei 1/1992, pel que fa a les condicions que han de reunir els establiments que emparen els animals vagabunds o
abandonats. 910

 
BN) RGE núm. 2136/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a punts de

control sanitari del bestiar viu que de fora de la CAIB. 910
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BO) RGE núm. 2137/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inclusió
del camí d'Alpare entre els camins rurals de l'illa de Menorca que s'han de millorar durant l'any 1996. 910

 
BP) RGE núm. 2138/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a volum de

llet tractada per l'empresa Agama l'any 1995. 911
 

BQ) RGE núm. 2139/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a volum de
llet adquirida per l'empresa Agama l'any 1995. 911

 
BR) RGE núm. 2140/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inici del

procés de privatització de l'empresa Agama. 911
 

BS) RGE núm. 2141/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions
realitzades per tal d'incrementar el consum de llet produïda a les Illes Balears. 911

 
BT) RGE núm. 2142/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motius pels

quals no s'ha reunit la Comissió mixta de seguiment de l'encomana de gestió en matèria d'agricultura al Consell Insular de
Menorca. 911

 
BU) RGE núm. 2143/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions

per tal de promoure la incorporació dels ramaders als nuclis de control lleter. 911
 

BV) RGE núm. 2161/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avals
concedits a ajuntaments per al finançament d'obres de depuradores d'aigua. 911

 
BX) RGE núm. 2163/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació

en concepte de sancions del subprograma "ordenació del turisme" durant l'any 1995. 911
 

BY) RGE núm. 2165/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació
en concepte de taxes dels subprograma "ordenació del turisme" durant l'any 1995. 912

 
BZ) RGE núm. 2188/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rampa d'accés

a sa Llotja per a minusvàlids. 912

 
3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

 
A) RGE núm. 1785/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a recuperació de Ràdio 4 en català 912
 

B) RGE núm. 1786/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a servei telefònic de normalització lingüística. 912

 
C) RGE núm. 1787/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a celebració de l'any de les "Rondaies Mallorquines" a Menorca. 913
 

D) RGE núm. 2037/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a resposta del
conseller d'Agricultura a la pregunta relativa a finques amb assessorament tècnic-econòmic. 913

 
E) RGE núm. 2144/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a signatura de

convenis amb institucions i entitats per tal de facilitar l'accés dels joves a activitats culturals i de lleure. 913
 

F) RGE núm. 2145/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions
en matèria de concertació o acord intersectorial entre el sector agrari i el turístic. 913

 
G) RGE núm. 2146/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions

per tal d'impulsar la concentració de les indústries de transformació lletera. 913
 

H) RGE núm. 2147/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a unificació
de totes les indústries lleteres en una sola central. 914
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
 

A) RGE núm. 1888/96, dels grups parlamentaris Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i Mixt, relativa a
despenalització de la insubmissió 914

 
B) RGE núm. 2119/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació de les ajudes o subvencions concedides pel Govern

de la Comunitat Autònoma, organismes i empreses públiques dependents d'ell. 914
 

C) RGE núm. 2124/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a projecte de llei de carreteres
paisatgístiques de les Illes Balears. 915

 
3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

 
A) RGE núm. 2052/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions contra els cans assalvatjats que provoquen

sacrificis en el ramat oví 915
 

B) RGE núm. 2053/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya d'informació sobre la malaltia de les "vaques
boges" 916

 
C) RGE núm. 2114/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estalvi d'energia elèctrica en l'enllumenat públic 916

 
3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1854/96, del Govern de la CAIB, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura i Pesca.
917

 
3.17. INFORMACIÓ

A) Relativa a canvi en la tramitació de la Proposició no de Llei RGE núm. 3048/95. 917
 

B) Relativa a retirada de la Proposició no de Llei RGE núm. 1310/96. 917
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 2111/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, al Govern de la CA, relativa a criteris del Govern en matèria
de finançament públic (Mesa de 17 d'abril del 1996).

Palma, a 17 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM interpel•la sobre criteris del
Govern en matèria de finançament autonòmic.

Motius: Els acords sobre finançament autonòmic estan
vigents fins el 31.12.96. D'altra banda, el model de finançament
autonòmic és l'eix de les negociacions per tal de formar nou
Govern. Davant les negociacions que ja s'estan produint, interessa
conèixer els criteris que el Govern de les Illes Balears està
defensant.

Palma, a 10 d'abril del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1793/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
organitzats i pagats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca durant
els anys 1993, 1994 i 1995. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1794/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
organitzats i pagats per Ibabsa durant els anys 1993, 1994 i 1995.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1795/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
organitzats i pagats per Semilla S.A.durant els anys 1993, 1994 i
1995. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1796/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
control i prevenció contra la contaminació de les aigües per nitrats
d'origen agrícola. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1797/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a controls per
detectar l'ús d'hormones i/o substàncies anabolitzants. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 1798/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes sobre drogues a Formentera. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 1799/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban , del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions encaminades a resoldre les necessitats específiques dels
discapacitats. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1864/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques atorgades
als alumnes de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 1865/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes que
cursen els estudis de Mestre Hoteler i Mestre Especialista a l'Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1866/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions realitzades i autoritzades en la zona cremada sa Roca de
Menorca. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1867/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
tècnic per modificar la cobertura vegetal natural de les zones
boscoses de les ANEI de Menorca. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1871/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida per fer
front a 38.121.000 pessetes segons el conveni per a la gestió dels
residus sòlids urbans a l'illa de Menorca. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 1873/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percepcions econòmiques rebudes pel Sr. Marià Socias Morell a
1989, 1990 i 1991. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1878/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a retirada de la producció de terres de conreu a les Illes
Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1879/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a gestió de terres per a l'accés públic i l'esbarjo. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 1881/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació de les mesures previstes en el Reial Decret
928/95 als possibles interessats. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1882/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis de cooperació entre la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en
el marc del RD 928/95, de 23 de juny. (Mesa de 17 d'abril del 1996).
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 RGE núm. 1883/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a previsió del risc per la falta de vigilants d'incendis a
Menorca. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1884/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a formació dels vigilants d'incendis. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 1885/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a instal•lació d'un repetidor en lloc retirat a Mont Toro.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1886/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a instal•lació de la xarxa Tranking. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 1999/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a energia solar. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2000/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a paper reciclat i/o ecològic. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2001/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a societats de capital risc. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2002/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a carretera Palma-Manacor. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2003/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a relació bombetes convencionals i bombetes de
baix consum. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2016/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos de formació per millorar la situació de la raça
bovina menorquina. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2017/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos de formació per millorar la situació de la raça
ovina menorquina. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2018/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos de formació per millorar la situació de la raça
equina menorquina. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2019/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a relació de les vint-i-vuit mesures lingüístiques. (Mesa de
17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2020/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a oficina de drets lingüístics. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2021/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a situació del programa Infollengua. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2023/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes concedides a les comunitats balears assentades fora
del territori de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2024/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de l'art. 7.2 de la Llei 3/1992, de 15 de juliol.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2025/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a publicacions especialment dirigides als balears residents
fora de les Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2026/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de serveis didàctics i àudio-visuals dirigits a les
comunitats assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2027/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a gestions realitzades a l'objecte del reconeixement dels drets
a l'àmbit de la seguretat social i l'acció social per a residents balears
fora del territori de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2028/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a coneixement de la cultura balear en comunitats balears
assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 2029/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a fons editorial destinat a les comunitats balears assentades
fora de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2030/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cooperació social i cultural amb les comunitats balears
assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 2031/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cursos o cicles monogràfics i programes d'investigació
sobre la història, les tradicions, la cultura, la llengua o d'altres temes.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).
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 RGE núm. 2032/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sessions realitzades i membres actuals del Consell de
Comunitats Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2033/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a comunitats balears assentades fora del territori de la
Comunitat Autònoma. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2038/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
resposta del conseller d'Agricultura a la pregunta relativa a
inversions a les Pitiüses per lluitar contra l'erosió. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 2039/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concessió de subvenciona a ajuntaments dins el programa de
normalització lingüística. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2040/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concessió de subvencions a l'Associació de la Premsa Forana de
Mallorca. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2120/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació dels
funcionaris i personal laboral de les cambres agràries. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 2148/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a canvi
de color en la vestimenta de les agrupacions de defensa forestal.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2162/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Brussel•les amb motiu de la inauguració dels locals del Centre
Balears-Europeu i presentació de l'Imedoc. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2164/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concessió de la
placa d'hotel modernitzat. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2169/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
subvencions aconseguides per la CAIB de la Unió Europea en
matèria de turisme. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2170/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre
de cotxes que transiten per les Illes. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2171/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nombre
d'avions i avionetes arribades a les Illes. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2172/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a costos
ecològics del model de transport a les Illes. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2173/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tarifes
d'aigua. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2174/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a tarifes de
fems. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2175/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ingressos
i inversions de la Junta de Sanejament d'Aigües. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2176/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions
en matèria sanitària a les Illes. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2177/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaracions d'interès social i utilitat pública. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2178/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ciutadans
de la Unió Europea residents a les Illes. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2179/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a proporció
d'habitants de les Illes d'origen estranger. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2180/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a companyies
concessionàries de serveis de subministrament d'aigua. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 2181/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a companyies
de fems concessionàries. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2182/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi
ambiental sobre els costos ecològics de la incineració. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 2183/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a dades
sociolingüístiques. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2184/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a plans de
gestió dels espais naturals protegits per la LEN. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2185/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mitjans
humans en matèria ambiental. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2186/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a construcció
d'una rotonda la l'avinguda Doctor Fleming de Sant Antoni de
Portmany. (Mesa de 17 d'abril del 1996).
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 RGE núm. 2187/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a partida
dels pressupostos de la CAIB per al 1996 destinada a cooperació
per al desenvolupament. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2193/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió en la compra d'accions de les empreses Silicor Gràfic S.A.
i Art-Bit S.A. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

Palma, a 17 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins viatges ha organitzat i pagat la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant els anys 1993, 1994 i 1995,
especificant-ne nom i llinatge i càrrec de la persona que viatjà,
cost i motiu del viatge i data?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quins viatges ha organitzat i pagat l'empresa pública
Institut de Biologia Animal de Balears S.A. (IBABSA) durant els
anys 1993, 1994 i 1995, especificant-ne nom i llinatge i càrrec de
la persona que viatjà, cost i motiu del viatge i data?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins viatges ha organitzat i pagat l'empresa pública
Semilla, S.A. durant els anys 1993, 1994 i 1995, especificant-ne
nom i llinatge i càrrec de la persona que viatjà, cost i motiu del
viatge i data?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quins mesures de control i prevenció tenen previst aplicar
la Conselleria d'Agricultura i Pesca contra la contaminació de les
aigües per nitrats d'origen agrícola?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins controls es realitzen a magatzems de pinsos,
explotacions o escorxadors per detectar l'ús d'hormones i/o
substàncies anabolitzants?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

Quins programes d'informació dirigits a pares i joves
sobre drogues s'han desenvolupat a Formentera durant 1995 per part
de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i quins programes
tenen previst realitzar durant aquest any?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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

Quins programes, serveis i altres actuacions encaminades
a resoldre les necessitats específiques dels discapacitats, sobretot
dels profunds, es desenvoluparan durant aquest any a Menorca,
Eivissa i Formentera, en virtut del conveni signat entre la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i la coordinadora de
minusvàlids de Balears?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes beques d'estudis s'han atorgat als alumnes de
l'Escola d'Hoteleria de la Comunitat Autònoma, especificant-ne la
quantitat de cadascuna d'elles durant el curs 1995-96?

Palma, a 19 de març del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants alumnes estan cursant els estudis de Mestre
Hoteler i quants de Mestre especialista a l'Escola d'Hoteleria,
indicant quants són de Mallorca, quants de Menorca, quants
d'Eivissa i Formentera i quants d'altres indrets?

Palma, a 19 de març del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Quines són les actuacions realitzades i autoritzades en
la zona cremada el passat 18 d'agost a Menorca, anomenada sa
Roca?

Palma, a 26 de març del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

La Conselleria d'Agricultura ha dictat o aprovat algun
pla tècnic que permeti modificar la cobertura vegetal natural de les
zones boscoses de les ANEI de Menorca?

Palma, a 26 de març del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina partida té prevista el Govern de la Comunitat per
fer front a 38.121.000 pessetes que s'ha compromès a aportar segons
el conveni signat entre la Conselleria de Comerç i Indústria i el
Consell Insular de Menorca amb data 1 de març de 1996, per a la
gestió dels residus sòlids urbans a l'illa de Menorca?

Palma, a 21 de març del 1996.
La diputada:
Carme Garcia Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les percepcions econòmiques rebudes del
Govern de la Comunitat Autònoma per part del Sr. Marià Socias
Morell a 1989, 1990 i 1991?

Palma, a 26 de març del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Entre les mesures contemplades en el Reial Decret 928/95,
de 23 de juny, de foment de mètodes agrícoles compatibles amb la
protecció del medi ambient, figura la de la retirada de la producció
de terres de cultiu durant un període mínim de 20 anys.

Aquesta mesura està primada segons el conreu que
s'abandona, de les 40.000 pessetes/hectàrea de cultius herbacis a les
100.000 PTA/ha de cultius fruites, hortícoles i d'arròs.

Quines actuacions ha fet, o pensa fer, el Govern de la
Comunitat Autònoma per promoure la retirada de terres de cultiu,
atès que el Reial Decret 928/95 assenyala la participació activa que
poden assolir les comunitats autònomes?

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Reial Decret 928/95, de 23 de juny, preveu unes
determinades ajudes, que es poden ampliar amb la participació de
la Comunitat Autònoma, per tal d'afavorir mètodes de gestió de
terres per a l'accés públic i l'esbarjo. Aquestes ajudes es destinen
a:
a) La conservació i foment de bardisses, bosquets i mitgeres
vegetals i tots aquells elements que assegurin un cert grau de
diversitat ecològica i paisatgística.
b) La conservació i el manteniment dels elements viaris de
l'explotació, així com dels elements de recepció de visites.
c) El foment d'activitats destinades a incrementar la sensibilització
pública vers els valors paisatgístics i naturals existents en
l'explotació.

Aquestes ajudes, que compten amb finançament europeu
i de l'Estat espanyol, poden arribar a 500.000 pessetes per
explotació.

Quines mesures ha adoptat, o pensa adoptar, el Govern
balear, bé amb convenis amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, bé directament, per desplegar a les Illes Balears
experiències de gestió de terres per a l'accés públic i l'esbarjo?

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les ajudes per a la promoció de mètodes de producció
agrària compatibles amb la protecció del medi ambient,
contemplats en el Reial Decret 928/95, poden ser aplicades a les
zones d'especial protecció de les aus a què es refereix l'article 4 de
la Directiva 74/409/CEE, del Consell, de 2 d'abril. Atès que a les
Illes Balears estan declarades les zones següents:

Salobrar de Campos-platja des Trenc
Serra d'Alfàbia
Illes des Malgrats, illa del Toro i cap de Cala Figuera
Cap des Freu-la Trapa
Cap des Pinar
Cap Vermell
Penya-segats de cap Blanc i cap Enderrocat
Mondragó
Costa nord de Menorca
Illes Vedrà-Vedranell
Illa de Tagomago

Quines mesures ha adoptat, o pensa adoptar, el Govern
de la Comunitat Autònoma per informar els titulars de les
explotacions agràries i els propietaris dels terrenys en les zones
seleccionades, per interessar-los a acollir-se al règim d'ajudes per
fomentar els mètodes de producció agrària compatibles amb les
exigències de la protecció del medi ambient, previstes al Reial
Decret 928/95, de 23 de juny?

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis de cooperació ha signat el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per al desplegament a les Illes
Balears de les mesures contemplades en el RD 928/95, de 23 de
juny, per fomentar mètodes de producció agrària compatibles amb
les exigències de protecció del medi ambient?, especificant-ne abast
territorial dels convenis, data de signatura, mesures concretes
contemplades, i participació de la Comunitat Autònoma en el
cofinançament de les ajudes previstes en el referit Reial Decret

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa l'experiència viscuda amb l'incendi que afectà una
important zona forestal de Menorca el mes d'agost de 1995;

Quines mesures pensa adoptar el Govern balear per evitar
la situació produïda l'any passat, en declarar-se l'incendi a la zona
forestal del centre de l'illa de Menorca, quan el vigilant situat a
Mont Toro no era pròpiament un vigilant d'incendis, sinó un
membre de la brigada forestal de Sefobasa?

Es Castell, a 28 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 escrita.

Atesa la resposta del Conseller d'Agricultura i Pesca
(23.11.1995) a la pregunta 2551/95, formulada pel diputat
sotasignant, referent a la formació dels vigilants d'incendis.

En quines dates s'ha realitzat, o es pensa realitzar, el
seminari organitzat pel Servei de Conservació de la Naturalesa i
destinat a la formació de vigilants d'incendis, atesa la proximitat de
la temporada de risc?

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la resposta del Conseller d'Agricultura i Pesca
(23.10.95) a una pregunta formulada per aquest diputat (27.10.95),
sobre les mesures que pensava prendre el Govern balear pre tal
d'evitar els problemes que varen retardar la reacció en les feines
d'extinció de l'incendi produït a Menorca el passat mes d'agost.

Atesa també la proximitat de l'estiu i l'increment del risc
d'incendis forestals.

S'ha instal•lat, o es pensa instal•lar, un repetidor en un
lloc retirat a Mont Toro per tal d'evitar les interferències que les
nombroses estructures existents produeixen dins la xarxa de
comunicacions de la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la resposta del Conseller d'Agricultura i Pesca
(23.10.95) a una pregunta formulada per aquest diputat (27.10.95),
relativa a les mesures que pensava prendre el Govern balear per
evitar els problemes de comunicació que varen retardar la reacció
en l'extinció de l'incendi forestal produït a Menorca el passat mes
d'agost en una important zona forestal;

Atesa també la proximitat de l'estiu i l'incremente del
risc d'incendis forestals;

Quins resultats ha tingut l'anàlisi de la xarxa Tranking
com a nou sistema de comunicacions per evitar definitivament els
problemes de comunicacions existents entre Mallorca i Menorca?

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
balear pre implantar aquest nou sistema de comunicacions?

En cas afirmatiu, en quina data s'ha instal•lat, o es pensa
instal•lar, aquest nou sistema de comunicacions?

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'estat actual d'instal•lacions d'energia solar
existents als edificis dependents de cadascuna de les conselleries i
de cadascuna de les empreses públiques dependents de la CAIB?

Quina és la potència total d'aquestes instal•lacions
d'energia solar?

S'han donat instruccions a les empreses encarregades de
la neteja dels edificis dependents de les conselleries i/o de les
empreses públiques dependents de la CAIB quant a la utilització de
productes biodegradables i de reduït impacte ambiental?

Quines han estat aquestes instruccions?

Quan s'han donat?

Quines conselleries o empreses públiques afecten?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els darrers sis mesos, des del dia de la data, quin ha
estat l'import i la quantitat de paper reciclat i/o ecològic i del paper
no reciclat i/o no ecològic adquirit per cadascuna de les conselleries
i cadascuna de les empreses públiques dependents de la CAIB?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat el Govern per tal de donar
compliment a la Proposició no de Llei referida a la política del
Govern sobre les societats de capital risc, presentada per Esquerra
Unida i parcialment aprovada pel Parlament de les Illes Balears
amb data de 29 de novembre 1995?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin volum de despeses té previst realitzar la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en funció
de les obres de millora programades a la carretera Palma-
Manacor?

Quina repercussió en termes de temps de recorregut i
fluïdesa del trànsit tendran les obres de reforma referides un cop
estiguin realitzades?

S'ha plantejat la Conselleria unes obres de reforma més
ambicioses, en base a incrementar el desdoblament de carrils,
millora dels accessos, etcètera?

Quines dades ha manejat la Conselleria respecte de la
relació entre cost econòmic i millora del trànsit (en termes de
temps i seguretat) en els diversos escenaris derivats de la
realització de les obres referides?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la proporció existent entre bombetes
convencionals i bombetes de baix consum existents als edificis
dependents de cadascuna de les conselleries i cadascuna de les
empreses públiques dependents de la CAIB?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.

En compliment del Reial Decret 51/95, de 20 de gener, pel
qual s'estableix un règim de mesures horitzontals per fomentar
mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de
protecció i conservació de l'espai natural

Quins cursos de formació per a la millora de la raça
bovina menorquina, declarada en perill d'extinció, ha realitzat o
pensa realitzar la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En compliment del Reial Decret 51/95, de 20 de gener, pel
qual s'estableix un règim de mesures horitzontals per fomentar
mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de
protecció i conservació de l'espai natural

Quins cursos de formació per a la millora de la raça ovina
menorquina, declarada en perill d'extinció, ha realitzat o pensa
realitzar la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En compliment del Reial Decret 51/95, de 20 de gener, pel
qual s'estableix un règim de mesures horitzontals per fomentar
mètodes de producció agrària compatibles amb les exigències de
protecció i conservació de l'espai natural

Quins cursos de formació per a la millora de la raça
equina menorquina, declarada en perill d'extinció, ha realitzat o
pensa realitzar la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

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

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

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

Atès que han passat més de 140 dies d'ençà que el
conseller de Cultura, Educació i Esports va declarar, en la
Comissió de dia 22.11.1995: "...A partir d'aquí vàrem fer tota una
sèries d'objectius generals, que són les 28, 26 o 27, és igual, les
mesures concretes que posarem en marxa, que estam ja posant en
marxa per al desenvolupament de la Llei de normalització
lingüística; moltes coses que ja estan endavant, que ja són una
realitat. A partir d'aquest disseny el que s'ha fet és el programa
concret d'accions i activitats puntuals i la seva corresponent
pressupostació. Fins i tot la Direcció General disposa d'un
document, com és lògic, on s'ha operativitat, això és un document
d'actuació, com fan totes les institucions que tenen una idea del
que volen; doncs bé, a partir de les 28 mesures, la Direcció
General de Política Lingüística ha concretat tota una sèrie
d'operacions, amb el pressupost corresponent, als efectes de dur-
ho a terme durant el pròxim any pressupostari...",

Atès que encara desconeixem les 28 mesures, i encara
més el seu desplegament amb "tota una sèrie d'operacions"
concretades per la Direcció General de Política Lingüística, i amb
el seu corresponent pressupost;

1.- Quines són les 28 mesures que configuren els
objectius generals de la política lingüística del Govern balear per
al 1996?

2.- Quines són les "operacions" que s'han aprovat per a
concretar i desenvolupar aquestes 28 mesures, amb el pressupost
corresponent a cada operació?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la creació de l'oficina dels
drets lingüístics, anunciada el passat mes de novembre per part de
l'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports?

En cas que es trobi ja en funcionament: quines mesures
ha adoptat, o pensa adoptar el Govern balear per donar a conèixer
l'existència d'aquesta oficina dels drets lingüístics al conjunt de la
població de les Illes Balears?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba la posada en funcionament del
programa Infollengua, anunciat pel Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports el passat 22 de novembre, en la comissió
pertinent?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les ajudes concedides a les comunitats
balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma, els
anys 1992, 1993, 1994 i 1995?, especificant-ne la quantia de cada
ajuda, així com la finalitat d'aquesta, en cada cas.

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina manera dóna el Govern balear compliment a
l'art. 7.2, de la Llei 3/1992, en el sentit de "compartir la vida social
i cultural balear i col•laborar en la seva difusió tant en el territori
balear, com en l'àmbit de la comunitat que obtingui el
reconeixement?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines publicacions directament dirigides als balears
residents fora de les Illes Balears ha creat el Govern de la
Comunitat Autònoma?

Quina difusió tenen aquestes publicacions?

Quin pressupost s'ha dedicat a l'edició d'aquestes
publicacions durant els anys 1993, 1994 i 1995?

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

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

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

Quins han estat, d'ençà l'aprovació de la Llei 3/1992, les
mesures preses pel Govern de la Comunitat Autònoma per tal de
fomentar l'organització de serveis didàctics i àudio-visuals
enfocats al coneixement de la llengua, la cultura i les tradicions
balears, que facilitin a les comunitats balears assentades fora del
territori de la Comunitat Autònoma l'organització de cursos i
activitats amb aquesta finalitat expressa?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les gestions realitzades, d'ençà
l'aprovació de la Llei 3/1992, de comunitats balears assentades
fora del territori de la Comunitat Autònoma, a l'objecte del
reconeixement dels drets a l'àmbit de la seguretat social i l'acció
social?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines activitats ha organitzat el Govern de la
Comunitat Autònoma per facilitar el coneixement de la nostra
cultura fora del territori de la Comunitat Autònoma, a través de les
comunitats balears a l'exterior?, especificant-ne activitat
realitzada, comunitat balear participant, data de realització i
pressupost.

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el fons editorial que per a facilitar el coneixement
de la història, l'art, la llengua, les tradicions i la realitat social de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ha adquirit i remès el
Govern balear a les comunitats balears assentades fora del territori
de la Comunitat Autònoma durant els anys 1993, 1994 i 1995?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres, o pensa prendre, el Govern
balear, en el marc de les seves competències, per fomentar la
producció, la distribució i l'intercanvi de programes de ràdio i
televisió, amb les comunitats balears assentades fora del territori de
la Comunitat Autònoma?

Quins programes de ràdio i televisió s'han produït i
distribuït d'ençà la promulgació de la Llei 3/1992, amb aquesta
finalitat?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins cursos, cicles monogràfics i programes
d'investigació ha promogut el Govern balear, amb les comunitats
balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma,
relatius a la història, la cultura, la llengua, les tradicions o d'agres
temes d'interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?,
especificant-ne curs, cicle o programa d'investigació, lloc de
realització, data, pressupost, comunitat balear participant.

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

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

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

Quines sessions ha realitzat el Consell de Comunitats
Balears d'ençà la promulgació de la Llei 3/1992, de comunitats
balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma?

Quines persones formen el Consell de Comunitats
Balears a 1 d'abril de 1996, i quina és la seva representació en
aquest?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les comunitats balears assentades fora del
territori de la Comunitat Autònoma que es troben
reglamentàriament donades d'alta en el registre creat per la Llei
3/1992?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En resposta a la pregunta parlamentària RGE núm.
3071/95, relativa a "inversions a les Pitiüses per lluitar contra
l'erosió", el conseller d'Agricultura i Pesca afirma que "durà a
terme l'any 1996 totes les actuacions que siguin necessàries per tal
de millorar la regeneració natural".

És conscient el conseller que amb la seva resposta no
està contestant la pregunta que se li ha formulat?

És conscient el conseller que no contestant les preguntes
que li formulen els diputats està coartant els drets d'aquests a dur
a terme les tasques de control del Govern, d'acord amb el que
disposa el Reglament del Parlament?

Pensa el conseller d'Agricultura i Pesca mantenir aquesta
fórmula per defugir el control parlamentari?

Quines actuacions en matèria de lluita contra l'erosió té
previst dur a terme la Conselleria d'Agricultura i Pesca a les illes
d'Eivissa i Formentera durant l'any 1996?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'any 1994 la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
va concedir les següents subvencions a ajuntaments (transferències
corrents i de capital), dins el programa de normalització lingüística:

Aj. Inca Retolació comercial 166.666 PTA.
Aj. Binissalem. Curs de català 192.425 PTA.
Aj. Sa Pobla. Curs de català 125.000 PTA.
Aj. Búger. Curs català 75.000 PTA.
Aj. Inca. Centre autoaprenentatge català 39.000 PTA.
Aj. Sant Llorenç 70.000 PTA.

Quina és l'opinió del Govern sobre el fet que les sis
subvencions concedides a ajuntaments corresponguin a l'illa de
Mallorca?

Creu la Conselleria de Cultura que aquest fet és un
símptoma de desinformació?

Es varen rebre peticions de subvencions a ajuntaments de
Menorca o d'Eivissa i Formentera?

Quina divulgació es va fer entre els ajuntaments per tal
que aquests tinguessin coneixement que podien optar a rebre ajuts
amb càrrec al servei de normalització lingüística?

Quan la Conselleria de Cultura s'ha adonat que sols
participen d'aquestes subvencions alguns ajuntaments de l'illa de
Mallorca, ha pres algun tipus de mesura per comprovar que la
informació que reben els altres ajuntaments és la correcta?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'any 1994 la Conselleria de Cultura, Educació i Esports
va concedir una subvenció de 3.500.000 pessetes a l'Associació de
la Premsa Forana de Mallorca per a l'adquisició d'aparells de fax per
a les revistes de l'Associació.

Es va concedir algun tipus d'ajut de les mateixes
característiques a les revistes que s'editen a les illes de Menorca o
d'Eivissa i Formentera?

Si les revistes que s'editen a Menorca i Eivissa i
Formentera sol•liciten ajuts per adquirir material d'infraestructura
(fax i altres aparells), pensa la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports que es podrien beneficiar d'unes subvencions semblants a
les concedides l'any 1994 a les revistes de l'Associació de la Premsa
Forana de Mallorca?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació i de quina manera s'aprofita
l'experiència i coneixements del sector, dels funcionaris i personal
laboral transferit pel Govern de l'Estat espanyol al Govern de la
Comunitat Autònoma relatiu a cambres agràries?

Quines són les seves possibilitats de promoció
professional?

Palma, a 27 de març del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca del 31 de
maig del 1995, per la qual es regulen les agrupacions de defensa
forestal, estableix que "a efectes de garantir una eficaç
coordinació, les ADF aniran perfectament identificades mitjançant
vestimenta forestal adequada de color butà, en la qual figuri en
lloc clarament visible la denominació de l'ADF".

Aquesta ordre ha estat rectificada posteriorment per una
altra, de dia 13 de febrer del 1996, en la qual es diu literalment:
"Comprovada la conveniència que la indumentària utilitzada pel
personal que assisteix als incendis forestals no sigui de color butà,
ja que podria ser confosa per part dels mitjans aeris amb les
pròpies flames de l'incendi..." i es proposa "una vestimenta
forestal adequada de color groc".

Qui va tenir la brillant idea d'ordenar que la
indumentària del personal de les ADF fos de color butà?

No se li va ocórrer a ningú que per decidir el color era
tan senzill com esbrinar de quin color és la vestimenta utilitzada
pels que assisteixen a incendis forestals a altres llocs?

Com es va adonar la Conselleria d'Agricultura de la
conveniència d'ordenar aquest canvi de color butà a groc en la
indumentària dels membres de les ADF?

S'ha tingut alguna experiència negativa de l'ús de les
indumentàries de color butà a la nostra comunitat?

Té idea la Conselleria si alguna ADF ha adquirit ja les
indumentàries de color butà (que a partir d'ara ja no podran
utilitzar), amb la doble despesa que això significa?

Té previst la Conselleria alguna nova rectificació de
l'esmentada ordre, en el sentit de crear una línia d'ajuts per a les
ADF que "hagin comprat ja les vestimentes color butà i es vegin
ara obligades a canviar-les per unes de color groc"?

Els assessors de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
participen de la presa de decisions d'aquest calibre?

S'ha assessorat convenientment la Conselleria sobre el
canvi de color ordenat, no fos que d'aquí a poc temps descobreixin
que el groc també és un color fàcilment confusible amb les
flames?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones el Govern de la Comunitat Autònoma,
a través de les conselleries, empreses públiques, organismes o
consorcis, ha pagat el desplaçament i/o l'estança a Brussel•les amb
motiu de la inauguració dels locals del Centre Balears-Europeu i
presentació de l'Imedoc?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nom i l'adreça dels hotels i apartaments amb
placa d'hotel modernitzat?

Quin és el nom i l'adreça dels hotels i apartaments amb
proposta de concessió de placa d'hotel modernitzat?

Quin és el nom i l'adreça dels hotels que es troben a la
quarta fase del Pla de modernització de la planta hotelera?

Quin és el nom i l'adreça dels hotels i apartaments que en
aquests moments es troben de baixa temporal?

Quin és el nom i l'adreça dels hotels i apartaments que en
aquests moments es troben en baixa definitiva?

Quin és el nom i l'adreça dels hotels i apartaments que en
aquests moments es troben en la fase primera, segona o tercera,
requeriment per no complir els terminis establerts en el Pla de
modernització hotelera?

Quin és el nom i l'adreça dels hotels i apartaments que en
aquests moments es troben en situació de pròrroga referent al Pla de
modernització hotelera indicant-ne el termini de la pròrroga?

Palma, a 2 d'abril del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions ha aconseguit la CAIB directament
de la UE en matèria de turisme des del 1991 (dades anuals, per
illes i programes)? I quines ha gestionat per afavorir les empreses
o particulars en al mateixa matèria i període (dades anuals, per
illes programes)?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'evolució del nombre de cotxes que transiten
per les Illes des del 1991? Quina és l'evolució en el mateix lapse
del parc de cotxes de lloguer? I dels vehicles arribats per via
marítima a les Illes? Distingiu-hi la informació per anys i per illes.

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la progressió del nombre d'avions i avionetes
arribades als aeroports de les Illes des del 1991, per anys i per
illes?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha cap estudi fet per l'Administració regional sobre els
costos ecològics del model transport de les illes com ara la
generació de CO2 i altres gasos hivernacle? Si n'hi ha, quines
persones i institucions en són responsables i a quines conclusions
principals arriba?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les tarifes d'aigua actualment vigents a les
Illes, desglossades territorialment? Quines eren les tarifes vigents
als mateixos indrets fa 5 anys?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les tarifes de fems vigents actualment a les
Illes, desglossades territorialment? Quines eren fa cinc anys als
mateixos indrets?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ingressos ha tengut la Junta de Sanejament d'Aigües
de les Balears des de l'entrada en vigor del cànon de sanejament
(per illes i anys)? Quines inversions ha fet aquesta junta a cadascuna
de les illes a compte dels ingressos generats per aquest cànon,
especificant inversió, lloc i any?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines inversions en matèria sanitària de qualsevol
mena ha realitzat l'Administració regional en cadascuna de les
illes en els darrers cinc anys? Quina és la proporció de despesa
sanitària per habitant que fa l'Administració regional a cadascuna
de les illes?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes declaracions d'interès social s'han concedit a
cadascuna de les illes des de l'entrada en vigor  de la primera LEN
i en el seu àmbit de gestió? I d'utilitat pública? En tots dos casos,
especifiqueu tipus d'aprofitament i zona.

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de ciutadans i ciutadanes de la UE
residents a les Illes? Quin era el nombre el 1991?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la proporció d'habitants de les Illes d'origen
estranger, tant de la UE com d'altres zones del món? Quina és la
seva evolució des del 1991?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les companyies públiques o privades
concessionàries de serveis de subministrament d'aigua a cadascun
dels municipis de les Illes?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les companyies públiques o privades de fems
concessionàries a cadascun dels municipis de les Illes?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha cap estudi ambiental fet a instàncies del Govern de
la CAIB o el Parlament central per examinar els costos ecològics de
la incineració? Quan es va encarregar, qui el va fer i a quines
conclusions principals arribà?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les dades sociolingüístiques més recents sobre
cadascuna de les Illes? Quina ha estat la seva evolució des del
1991?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern regional posar en marxa els plans
de gestió dels espais naturals protegits per la LEN a totes les Illes,
espai natural per natural? Quins ha posat en marxa ja i des de
quan?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els mitjans humans de què disposa
l'Administració regional en matèria ambiental per illes?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori té previst construir una rotonda a l'avinguda Doctor
Fleming de Sant Antoni de Portmany, respecte al punt d'entrada-
sortida a la carretera d'es Molí?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes d'organitzacions i persones que
s'han beneficiat de la partida dels pressupostos de la CAIB pel 1996
destinada a cooperació per al desenvolupament, desglossat per illes?
Quins criteris s'han seguit per a la distribució d'aquesta partida i la
concessió a cadascun dels projectes beneficiats? 

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat de doblers ha invertit el Govern de la
Comunitat a través de Foment Industrial en la compra d'accions de
les empreses Silicor Gràfic S.A. i Art-Bit S.A.?

Quina quantitat d'accions ha adquirit el Govern de la
Comunitat a través de Foment Industrial en la compra d'accions de
les empreses Silicor Gràfic S.A. i Art-Bit S.A.?

Quina participació representen les accions adquirides pel
Govern de la Comunitat a través de Foment Industrial en la compra
d'accions de les empreses Silicor Gràfic S.A. i Art-Bit S.A.? 

Palma, a 11 d'abril del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 1778/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a llocs per obtenir documentació de l'Ibavi a Menorca. (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1779/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a incorporació de les Balears a la xarxa Eco-islands. (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1780/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a incorporació de les Balears a la xarxa Islanet. (Mesa de 17
d'abril del 1996).
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 RGE núm. 1781/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a presència del conseller sense cartera en el futur nou
govern. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1782/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a creació de la Conselleria del Medi Ambient. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 1783/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normalització del topònim de la ciutat de Maó. (Mesa de
17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1784/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a adquisició de l'obra "Cap de freixe" de Maties Quetglas.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1789/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació
de l'aval concedit per Isba a Bayopsa. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 1790/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a posar en
coneixement del Sr. Aznar que les Illes Balears paguen més del que
reben. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1791/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
augment de l'elaboració de panades a l'illa de Menorca. (Mesa de
17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1792/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
objectiu i cost de la publicitat de la Conselleria d'Agricultura sobre
les panades. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1859/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a menorquins que es desplaçaren a Palma de Mallorca per
assistir a la conferència organitzada amb motiu del Dia Mundial
dels drets del consumidor, organitzada per la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1868/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motiu pel qual
s'ha decidit suspendre la campanya especial de promoció a
Anglaterra anunciada durant la World Travel Market. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 1869/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoracions
sobre l'evolució del mercat alemany cara a la temporada '96. (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1870/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places en la
modalitat del "tot inclòs". (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1880/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació de la Comunitat Autònoma en el finançament
de la Universitat Internacional de Menorca. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 1895/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
negociació del traspàs per part del Govern de l'Estat d'aportacions
a la normalització de la llengua catalana a les Balears. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 1896/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ordenació
legal i funcional dels diversos museus d'àmbit local existents. (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1897/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a iniciativa
legislativa en l'àmbit de la protecció i el foment del patrimoni
històrico-artístic. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1900/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits al Festival Chopin de Valldemossa i al Festival de
Pollença. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1901/96, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aportació
econòmica de la Conselleria de Turisme a l'organització del cicle de
concerts "Un hivern a Mallorca 1996". (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1902/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mitjans
pels quals s'anuncià la convocatòria per cobrir la plaça de cap de
magatzem i projectes de Ficobalsa. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1903/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a requisits
exigits en la convocatòria per cobrir la plaça de cap de magatzem i
projectes de Ficobalsa. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1904/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
nova exposició pública del Pla Director Sectorial de pedreres de les
Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1905/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
nova exposició pública del Pla Director Sectorial de carreteres de les
Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 1906/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubies, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aprovació inicial del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca.
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2010/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a linia
elèctrica en el pla de Corona. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2011/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sessions del Comitè d'honor de la Comissió per a la
Commemoració dels 100 anys de l'Aplec de les Rondaies
Mallorquines. (Mesa de 17 d'abril del 1996).
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 RGE núm. 2012/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a risc d'accidentalitat de la variant de la carretera Maó-
Ciutadella al seu pas per Alaior. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2013/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a decisions del Consell Social assessor en matèria de
normalització lingüística. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2014/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis signats entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i la Comunitat Autònoma de Catalunya. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2034/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a menorquins en l'Orquestra de Joves Intèrprets de les Illes
Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2035/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sessions de la Comissió Executiva de la Comissió per a
la commemoració dels 100 anys de l'Aplec de Rondaies
Mallorquines, creada pel Decret 1796, de 16 de gener. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 2036/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a decisions preses pel Comitè d'honor de la Comissió per
a la commemoració dels 100 anys de l'Aplec de Rondaies
Mallorquines. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2041/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
entrada al Parlament del projecte de llei que reguli les
incompatibilitats dels alts càrrecs. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2042/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
supressió de l'empresa pública Seamasa. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2043/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
possibilitat de consultar la documentació referida a la contractació
de les obres d'electrificació de la zona rural d'es Puntarro, en algun
dependència de la Conselleria d'Agricultura a Menorca. (Mesa de
17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2044/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost
del suplement "Diari de l'Escola". (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2045/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
objectiu de la publicació del suplement "Diari de l'Escola". (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2046/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
possibilitat de consultar la documentació referida a la construcció
de l'estació depuradora d'aigües residuals de Santa Gertrudis en
alguna dependència del Govern a Eivissa. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2047/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu
de la publicació del butlletí informatiu "Solcs i ones" núm. 19. (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2048/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
manifestacions del Sr. Trillo sobre la creació de comissions
d'investigació parlamentària. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2049/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a resultat
de l'informe sobre la conveniència de la utilització de dimilín en la
lluita contra la processionària. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2050/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aprovació
definitiva del Pla Director Sectorial d'equipaments comercials de les
Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2051/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aprovació
inicial i exposició pública del Pla Director Sectorial d'ubicació
d'indústries energètiques a Menorca. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2112/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a continguts
de la reunió mantinguda entre el president de la CAIB i el president
de la Generalitat Valenciana. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2113/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a continguts
de la reunió mantinguda entre el president de la CAIB i el president
de la Generalitat de Catalunya. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2115/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportacions del Govern als consells insulars de Mallorca i de
Menorca per cobrir el dèficit en béns immobles. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2116/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motius
pels quals la Conselleria d'Agricultura es va negar a contestar la
pregunta RGE núm. 130/96. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2117/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motius
pels quals la Conselleria d'Agricultura es va negar a contestar la
pregunta RGE núm. 130/96. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2118/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a concessió
de noves llicències de caça. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2121/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de
les rebaixes a les Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).
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 RGE núm. 2122/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiment
dels períodes de rebaixes. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2126/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
objectiu de les obres de reforma de l'interior de l'edifici del carrer
Palau, 17, adscrit a la Conselleria d'Economia. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2127/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
calendari previst per la COPOT per a la construcció d'una nova seu
per a la conselleria. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2128/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
previsió de despesa per a la construcció de la nova seu de la
COPOT. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2129/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
substitució de la senyalització en pòrtics a l'illa de Menorca. (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2130/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a destí
dels ingressos prevists per a la posada en funcionament d'un bingo
autonòmic. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2131/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
convocatòria d'eleccions sindicals. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2132/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
abandonament del projecte de cultiu del "combustible verd". (Mesa
de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2133/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
implantació d'un examen per a caçadors que sol•liciten per primera
vegada la llicència de caça. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2134/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
elaboració de l'avantprojecte de llei de cambres agràries. (Mesa de
17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2135/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment de la Llei 1/1992, pel que fa a les condicions que han
de reunir els establiments que emparen els animals vagabunds o
abandonats. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2136/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a punts
de control sanitari del bestiar viu que de fora de la CAIB. (Mesa de
17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2137/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inclusió
del camí d'Alpare entre els camins rurals de l'illa de Menorca que
s'han de millorar durant l'any 1996. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2138/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a volum de
llet tractada per l'empresa Agama l'any 1995. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2139/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a volum de
llet adquirida per l'empresa Agama l'any 1995. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

 RGE núm. 2140/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inici del
procés de privatització de l'empresa Agama. (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2141/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions realitzades per tal d'incrementar el consum de llet
produïda a les Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2142/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motius
pels quals no s'ha reunit la Comissió mixta de seguiment de
l'encomana de gestió en matèria d'agricultura al Consell Insular de
Menorca. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2143/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per tal de promoure la incorporació dels ramaders als
nuclis de control lleter. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2161/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avals concedits a ajuntaments per al finançament d'obres de
depuradores d'aigua. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2163/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació en concepte de sancions del subprograma "ordenació del
turisme" durant l'any 1995. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2165/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació en concepte de taxes dels subprograma "ordenació del
turisme" durant l'any 1995. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2188/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a rampa
d'accés a sa Llotja per a minusvàlids. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern que la fotocopisteria situada a la
plaça del Carme, núm. 18, de Maó, i la fotocopisteria situada al
carrer 9 de juliol, núm. 15, de Ciutadella, són llocs idonis per a
obtenir la documentació del concurs convocat per l'Institut Balear
de l'Habitatge per a la selecció d'empreses per a la construcció
d'habitatges de protecció oficial a Maó i Ciutadella, i no ho són, en
canvi, les oficines del Consell Insular a Maó i Ciutadella?

Es Castell, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines decisions ha adoptat o pensa adoptar el Govern
balear per a estudiar la incorporació, a través de projectes
d'actuació concrets, de les Illes Balears a la xarxa internacional
d'Eco-islands per al foment de propostes de desenvolupament
sostenible a les illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera?

Es Castell, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines decisions ha adoptat o pensa adoptar el Govern
balear per a estudiar la incorporació de les Illes Balears a la xarxa
internacional denominada Islanet, per fomentar la producció
d'energies netes i renovables a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera?

Es Castell, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ateses les informacions publicades relatives a la
supressió de la figura del conseller sense cartera en el futur nou
govern d'aquesta comunitat, quina és la previsió de la Presidència
del Govern al respecte?

Es Castell, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa aprofitar el president del Govern l'anunciada
remodelació d'aquest per a crear la Conselleria del Medi Ambient
que va defensar el Partit Popular en la passada campanya electoral?

Es Castell, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern que la decisió del grup municipal del
Partit Popular a Maó, en el sentit de no admetre com a forma oficial
del topònim la catalana, és una decisió que coincideix amb la
política de normalització lingüística impulsada des del propi Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Es Castell, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina decisió pensa prendre el Govern balear davant la
petició del Consell Insular de Menorca d'adquisició de l'obra "Cap
de freixe", del més internacional i anomenat dels artistes plàstics
menorquins, Maties Quetglas?

Es Castell, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba l'aval concedit per l'empresa
pública Isba a la societat Bayopsa, S.A?

Palma, a 25 de març del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Sr. José María Aznar ja reconegut en una entrevista
que "Cataluña paga más dinero del que recibe"; el Govern balear
pensa posar en coneixement del Sr. Aznar que les Illes Balears
també paguen més del que reben?

Palma, a 25 de març del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Té notícia la Conselleria d'Agricultura fins quin punt
s'ha incrementat l'elaboració de les típiques (?) panades fetes
d'anyell, be, mè, xot, a l'illa de Menorca arrel de l'anunci publicat
en els mitjans de comunicació, de tal manera que aquesta actuació
hagi contribuït al manteniment del sector ramader?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu i cost de la publicitat pagada per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca anunciant que "Les panades de
pasqua les farem amb: anyell, be, mè, xot de les Illes Balears"?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants menorquins o menorquines es varen desplaçar el
passat 15 de març a Palma de Mallorca per assistir a la conferència
del Sr. Juan José Martín-Casallo, sobre publicitat i protecció de
dades personals, organitzada per la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social amb motiu del Dia Mundial dels Drets del
Consumidor?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el motiu pel qual la Conselleria de Turisme
ha decidit suspendre la campanya especial de promoció a
Anglaterra, que havien anunciat durant la World Travel Market, una
vegada detectada la possibilitat d'una davallada important d'aquest
mercat, cara a la temporada '96, a les nostres illes?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les valoracions que fa la Conselleria de
Turisme sobre l'evolució del mercat alemany cara a la temporada
'96 una vegada conclosa la Fira Internacional de Berlín (ITB)?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Quants d'establiments hotelers i amb quin nombre de
places s'han contractat a la Comunitat Autònoma en la modalitat del
"tot inclòs"?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina serà la participació econòmica de la Comunitat
Autònoma pel finançament de la primera edició de la Universitat
Internacional de Menorca que se celebrarà el pròxim mes de
setembre?

Es Castell, a 28 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha reclamat i negociat el Govern balear en alguna ocasió
el traspàs per part del Govern de l'Estat d'aportacions per a la
normalització de la llengua catalana a les Illes Balears?

Palma, a 29 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons 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 oral davant Ple.

Té previst el Govern balear algun tipus d'intervenció
destinat a ordenar legalment i funcionalment els diversos museus
d'àmbit local que existeixen al nostre país?

Palma, a 29 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

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.

Té previst el Govern balear impulsar algun tipus
d'iniciativa en l'àmbit de la protecció i el foment del Patrimoni
històrico-artístic de les Illes Balears?

Palma, a 29 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts econòmics ha concedit la Conselleria de
Turisme els darrers cinc anys, any per any, al Festival Chopin de
Valldemossa i al Festival de Pollença?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quina aportació econòmica ha contribuït la
Conselleria de Turisme, a través d'Ibatur, a l'organització del cicle
de concerts Un hivern a Mallorca 1996?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Damià Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'única persona presentada per a cobrir la plaça de "Cap
de magatzem i projectes de Fires i Congressos de Balears" fou el Sr.
Jaume Peralta. Per quins mitjans s'anunciá la convocatòria?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins requisits s'exigienen la convocatòria per cobrir la
plaça de "Cap de magatzem i projectes de Fires i Congressos de
Balears", coberta per l'ex-diputat Sr. Jaume Peralta?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que dia 26 de juny del 1995 la Comissió de
coordinació de política territorial aprovà inicialment i acordà la
informació pública i consulta institucional del Pla director
sectorial de pedreres de les Illes Balears, els criteris i objectius del
qual foren aprovats pel parlament dia 8.11.89.

Quan considera el Govern que es farà l'obertura d'un
segon període d'informació pública i consulta institucional, com
a conseqüència que les al•legacions presentades i les
modificacions introduïdes signifiquen que la redacció final del Pla
director sectorial de pedreres difereix fonamentalment de la
redacció inicial d'aquest pla director?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubies.

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.

Atès que dia 20 de juny del 1994 la Comissió de
coordinació de política territorial aprovà inicialment i acordà la
informació pública i consulta institucional del Pla director
sectorial de carreteres de les Illes Balears, els criteris generals per
a la seva elaboració foren aprovats pel Parlament dia 14.6.90.

Quan considera el Govern que es farà l'obertura d'un
segon període d'informació pública i consulta institucional, com
a conseqüència que les al•legacions presentades i les
modificacions introduïdes signifiquen que la redacció final del Pla
director sectorial de carreteres difereix fonamentalment de la
redacció inicial d'aquest pla director?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubies.

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.

Atès que dia 20 de febrer del 1991 el Parlament aprovà
l'elaboració del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca.11.89.

Quan considera el Govern que la Comissió de coordinació
de política territorial aprovarà inicialment i acordarà l'obertura d'un
període d'informació pública i de consulta institucional del Pla
territorial parcial del Pla de Mallorca?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubies.

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 oral davant Ple.

El Govern té coneixement d'un projecte de Gesa en què
una línia elèctrica creuaria el pla de Corona (municipi de Sant
Antoni de Portmany)?

Eivissa, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines sessions ha celebrat d'ençà la seva creació pel
Decret 1/1996, de 16 de gener, el Comitè d'honor de la Comissió per
a la Commemoració dels 100 anys de l'Aplec de les Rondaies
Mallorquines?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té consciència el Govern balear del risc d'accidentalitat
de la variant de la carretera Maó-Ciutadella al seu pas per Alaior,
principalment en els punts de connexió amb altres carreterers, i
degut a la falta d'il•luminació existent?

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

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

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

Quines sessions ha celebrat i quines han estat les
decisions adoptades pel Consell Assessor en matèria de
normalització lingüística?

Es Castell, a 1 d'abril 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.

Quins són els convenis en vigor, signats entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Comunitat
Autònoma de Catalunya a l'empar de l'article 145.2 de la
Constitució Espanyola, per tal d'acomplir i prestar serveis que els
són propis?

Es Castell, a 1 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
balear per assegurar la participació dels joves músics menorquins
seleccionats per formar part de l'Orquestra de Joves Intèrprets de
les Illes Balears, pel que fa als desplaçaments a Mallorca per
participar als assaigs i als concerts que aquesta orquestra realitzi?

Es Castell, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quantes sessions ha celebrat d'ençà la seva creació el
passat 16 de gener, la Comissió Executiva de la Comissió per a la
celebració dels 100 anys de l'Aplec de les Rondaies Mallorquines?

Es Castell, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les decisions que ha pres el Comitè d'Honor,
en compliment de l'article 4 del Decret 1796, de 16 de gener, en el
sentit de la realització del programa d'actes commemoratius del
centenari i l'establiment de les directrius d'actuació de la Comissió?

Es Castell, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el Govern que pot tenir entrada al Parlament
l'anunciat projecte de llei que reguli les incompatibilitats dels alts
càrrecs de la CAIB?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius pels quals el Govern de les Illes
Balears encara no ha suprimit l'empresa pública Seamasa, d'acord
amb la voluntat manifestada fa mesos en aquest sentit?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No creu la Conselleria d'Agricultura i Pesca que hauria
estat lògic que la informació i la documentació referida a la
contractació de les obres d'electrificació de la zona rural d'es
Puntarro a Menorca (44.739.639 PTA) poguessin ser consultades
també a alguna dependència de la Conselleria a l'illa de Menorca,
en tost de limitar les possibilitats de consulta a la seu central de la
Conselleria a Palma, tal i com s'expressa a l'anunci publicat al
BOCAIB núm. 38 de 26.03.96?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost de l'edició i confecció del suplement
"Diari de l'Escola" que patrocina la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu de la publicació del suplement "Diari
de l'Escola" que s'inserta entre les pàgines d'un diari publicat a
l'illla de Mallorca i subvenciona la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No creu el Govern que hauria estat lògic que la
informació i la documentació referida a la contractació de les
obres per a la construcció de l'estació depuradora d'aigües
residuals de Santa Gertrudis (Eivissa) es poguessin trobar també
a alguna de les dependències del Govern de la CAIB a l'illa
d'Eivissa, en tost de trobar-se sols a les oficines de l'Ibasan a
Palma de Mallorca, tal i com s'expressa a l'anunci publicat al
BOCAIB núm. 37 de 23.03.96?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu de la publicació del butlletí informatiu
Solcs i Ones núm. 19, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
corresponent al mes de novembre del 1995?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement el Govern que en una de les primeres
entrevistes concedides pel Sr. Trillo després de prendre possessió
del seu nou càrrec de President del Congrés dels Diputats, s'ha
manifestat favorable a reformar el Reglament del Congrés de tal
manera que es puguin constituir comissions d'investigació
parlamentària sense necessitat que sigui aprovat per la majoria dels
vots de la Cambra?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el resultat de l'informe sobre la conveniència
o no de la utilització del dimilín en la lluita contra la processionària,
que a principis de novembre del 1995 es va comprometre a demanar
la Conselleria d'Agricultura i Pesca?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que dia 16 de febrer del 1995, la Comissió de
coordinació de política territorial aprovà inicialment i acordà la
informació pública i consulta institucional del Pla director
sectorial d'equipaments comercials de les Illes Balears, els criteris
generals del qual foren aprovats pel Parlament dia 9.03.93.

Quan considera el Govern que es farà l'aprovació
definitiva del Pla director sectorial d'equipaments comercials o
l'obertura d'un segon  període d'informació pública i consulta
institucional, com a conseqüència que les al•legacions presentades
i les modificacions introduïdes signifiquen que la redacció final
del Pla director difereix fonamentalment de la redacció inicial
d'aquest pla director?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que dia 23 de març del 1994, foren aprovats pel
Parlament els criteris generals per a l'elaboració del Pla Director
Sectorial d'ubicació d'indústries energètiques a Menorca
(BOCAIB núm. 54, de 3 de maig)

Quan considera el Govern que es farà l'aprovació inicial
i l'obertura d'un període d'informació pública i consulta
institucional del Pla Director Sectorial d'ubicació d'indústries
energètiques a Menorca?

Palma, a 26 de març del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Molt Hble. President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Quins han estat els continguts i els resultats de la reunió
mantinguda el passat dia 9 d'abril entre el President de la CAIB i
el President de la Generalitat Valenciana?

Palma, a 10 d'abril del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Molt Hble. President de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral
davant Ple.

Quins han estat els continguts i els resultats de la reunió
mantinguda entre el President de la CAIB i el President de la
Generalitat de Catalunya el passat dia 1 d'abril?

Palma, a 10 d'abril del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Si el Govern de les Illes Balears ha invertit 850 milions de
pessetes per dotar d'infraestructures el Consell Insular d'Eivissa en
la construcció de la nova seu, quines aportacions farà als consells
insulars de Mallorca i de Menorca com a compensació per cobrir un
dèficit que en béns immobles és semblant al que es tenia a Eivissa,
i per mantenir una política que tracti de la mateixa manera els tres
consells insulars?

Es Mercadal, a 10 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius la Conselleria d'Agricultura i Pesca es va
negar a contestar la pregunta parlamentària amb petició de resposta
escrita RGE núm. 130/96, a l'apartat en el qual es demanava "quins
propietaris de cada illa han rebut ajuts per reforestació"?

Es Mercadal, a 10 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius la Conselleria d'Agricultura i Pesca es va
negar a contestar la pregunta parlamentària amb petició de resposta
escrita RGE núm. 130/96, a l'apartat en el qual es demanava "quins
ajuts han rebut els propietaris de cadascuna de les finques
reforestades"?

Es Mercadal, a 10 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca condicionar
la concessió de noves llicències de caça al fet que el caçador pugui
justificar que té una finca on està autoritzat per poder caçar?

Es Mercadal, a 10 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan creu el Govern de la Comunitat que serà oportuna
la regulació de les rebaixes de les nostres illes?

Palma, a 27 de març del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establirà el Govern de la Comunitat els períodes de
rebaixes abans de la temporada estival?

Palma, a 27 de març del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'objectiu de les obres de reforma parcial de
l'interior de l'edifici del carrer Palau, 17 de Palma, adscrit a la
Conselleria d'Economia i Hisenda, amb un pressupost base de
licitació per valor de 82.011.211 pessetes?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el calendari previst per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori per dur a terme el projecte de
construcció d'una nova seu per a la Conselleria?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió inicial de la despesa per a la
construcció de la nova seu per a la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori no pensa substituir la senyalització en
pòrtics ubicada a dos punts de les carreteres de l'illa de Menorca, tal
i com s'ha sol•licitat reiteradament des d'aquella illa?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin destí pensa donar el Govern de les Illes Balears als
ingressos prevists per la projectada posada en funcionament d'un
bingo autonòmic?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té la Conselleria d'Agricultura i Pesca algun criteri
respecte de quan serà, segons ella, "adient i pertinent" convocar
les eleccions sindicals agràries de les Illes Balears?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha donat la Conselleria d'Agricultura alguna explicació
pública respecte de l'abandonament del projecte, profusament
difós en el seu moment, d'impulsar el cultiu a les Illes Balears del
que es va anomenar "combustible verd"?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el criteri de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
respecte de la possibilitat d'implantar un examen pels caçadors que
sol•licitin per primera vegada la llicència de caça?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina fase es troba l'elaboració per part del Govern
de l'avantprojecte de Llei de cambres agràries de les Illes Balears?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les mesures concretes que ha pres el Govern
de les Illes Balears per tal de garantir el compliment del que
estableix el títol IV de la Llei 1/1992, pel que fa a les condicions
que han de reunir els establiments que emparen els animals
vagabunds o abandonats?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els punts on es realitzen els controls sanitaris de
l'entrada del bestiar viu que ve de fora de la nostra comunitat?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst la Conselleria d'Agricultura incloure el camí
d'Alpare entre els camins rurals de l'illa de Menorca que s'han de
millorar durant l'any 1996?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.



BOPIB núm.37 - 22 d'abril del 1996 911

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el volum de llet tractada per l'empresa Agama
l'any 1995?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el volum de llet adquirit per l'empresa Agama
als productors mallorquins l'any 1995?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan té previst la Conselleria d'Agricultura i Pesca
iniciar el procés de privatització de l'empresa Agama?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha duit a terme el Govern per tal
d'incrementar el consum de la llet produïda a les Illes Balears?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu des del dia 17 de novembre no s'ha tornat
a reunit la Comissió mixta de seguiment de l'encomana de gestió en
matèria d'agricultura al Consell Insular de Menorca?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions concretes pensa dur a terme la
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'any 1996 per tal de
promoure la incorporació dels ramaders de les Illes Balears als
nuclis de control lleter de cada illa?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins avals ha concedit el Govern de la Comunitat a
ajuntaments per al finançament d'obres de depuradores d'aigua?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la recaptació líquida que en concepte de
sancions del subprograma "ordenació del turisme" durant l'any
1995, incloent-hi els ingressos dins aquest any corresponents a
exercicis anteriors?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat la recaptació líquida que en concepte de
taxes del subprograma "ordenació del turisme" durant l'any 1995,
incloent-hi els ingressos dins aquest any corresponents a exercicis
anteriors?

Palma, a 27 de març del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina solució pensa adoptar la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per resoldre la problemàtica acústica, durant el
vespre, creada pels materials amb què ha estat construïda la rampa
d'accés a sa Llotja per a minusvàlids, i denunciat pels veïns de la
zona?

Eivissa, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1785/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a recuperació de Ràdio 4 en català (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 1786/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a servei telefònic de normalització lingüística. (Mesa de 17
d'abril del 1996).

 RGE núm. 1787/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a celebració de l'any de les "Rondaies Mallorquines" a
Menorca. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2037/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
resposta del conseller d'Agricultura a la pregunta relativa a finques
 amb assessorament tècnic-econòmic. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2144/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a signatura
de convenis amb institucions i entitats per tal de facilitar l'accés dels
joves a activitats culturals i de lleure. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2145/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions en matèria de concertació o acord intersectorial entre el
sector agrari i el turístic. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2146/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per tal d'impulsar la concentració de les indústries de
transformació lletera. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2147/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a unificació
de totes les indústries lleteres en una sola central. (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern per
recuperar l'emissió de Ràdio 4 a Balears, desapareguda el 1991 per
decisió de la direcció de RTVE i que continua en actiu a Catalunya.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El servei telefònic gratuït de normalització lingüística s'ha
demostrat útil i eficaç a Catalunya per promoure el correcte ús de la
llengua catalana. En l'actual dinàmica normalitzadora a les Illes
Balears, aquest servei gratuït de consultes sense cap dubte que
afavoriria el procés de major i normal ús de la nostra llengua.

Quina és la previsió del Govern respecte la posada en
funcionament a les Illes Balears d'un servei telefònic gratuït de
normalització lingüística?

Es Castell, a 25 de març del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la resposta escrita del Govern a la pregunta
formulada sobre quins actes i iniciatives configuraran el programa
de celebració del centenari de les Rondalles Mallorquines a
Menorca, i atesa la inconcreció d'aquesta resposta.

Quin programa d'activitats i iniciatives està previst
desenvolupar a Menorca per a commemorar el centenari de
l'Aplec de Rondalles Mallorquines?, especificant-ne calendari,
pressupost i localització.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En resposta a la pregunta parlamentària RGE núm.
72/96, relativa a "finques amb assessorament tècnic-econòmic",
el conseller d'Agricultura i Pesca afirma que "totes les finques que
ho sol•licitin" podran rebre assessorament tècnic-econòmic de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Té realment capacitat la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per ofertar l'assessorament tècnic-econòmic a totes les
finques de les Illes Balears que així ho sol•licitin?

Quin personal forma part del Servei Tècnic de Gestió
que dóna l'assessorament tècnic-econòmic a les finques, a
cadascuna de les illes?

Quin és el nombre de finques que reben aquest
assessorament tècnic-econòmic en l'actualitat a l'illa de Mallorca?

Quin és el nombre de finques que reben aquest
assessorament tècnic-econòmic en l'actualitat a l'illa de Menorca?

Quin és el nombre de finques que reben aquest
assessorament tècnic-econòmic en l'actualitat a les Illes d'Eivissa
i Formentera?

Palma, a 3 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Conselleria de Governació ha signat un conveni amb
l'Ajuntament de Palma que permetrà als usuaris del carnet jove
obtenir descomptes del 25% en les entrades del Teatre Municipal
d'aquesta ciutat. Així mateix, ha signat un acord amb la Fundació
Pública per a la Música per tal que els posseïdors del carnet jove
puguin accedir als concerts de l'Orquestra Simfònica Ciutat de
Palma pagant una cinquena part del preu de les entrades.

Atès que aquests convenis beneficiaran essencialment els
joves de Mallorca, i especialment els de Palma, pensa la Conselleria
promoure la signatura de convenis i acords amb institucions i
entitats de les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera que duen a
terme activitats culturals i de lleure, per tal de facilitar l'accés dels
joves a aquestes activitats?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no va dur a
terme durant l'any 1995 les actuacions en matèria de concertació o
acord intersectorial entre el sector agrari i el turístic que estaven
previstes en el PICAB del sector lleter?

Quines actuacions ha iniciat el Govern dins el primer
trimestre del 1996 per aconseguir l'acord que permeti lligar el sector
productor agrari amb el sector turístic?

Quines previsions té el Govern al respecte?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears durant els darrers nou mesos per tal d'impulsar la
concentració de les indústries de transformació lletera a l'illa de
Mallorca, en la perspectiva d'arribar a una única central lletera a
aquesta illa?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Continua pensant la Conselleria d'Agricultura i Pesca
que s'ha d'impulsar des de l'administració autonòmica l'objectiu
d'arribar a la unificació de totes les indústries lleteres de Mallorca,
en una sola central?

Palma, a 11 d'abril del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 1888/96, dels grups parlamentaris
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i Mixt,
relativa a despenalització de la insubmissió (Mesa de 17 d'abril del
1996).

 RGE núm. 2119/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació de les ajudes o subvencions concedides pel
Govern de la Comunitat Autònoma, organismes i empreses
públiques dependents d'ell. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2124/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a projecte de llei de carreteres
paisatgístiques de les Illes Balears. (Mesa de 17 d'abril del 1996).

Palma, a 17 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En els últims anys s'ha constatat un refús creixent del
sistema de reclutament obligatori. Aquest refús cada cop més
ampli no es dóna únicament entre la gent jove sinó que és ja sentit
per amplis sectors de la població.

A l'hora del refús no deixen de ser-hi presents altres
factors com puguin ser: la qualitat de vida als quarters; els
freqüents maltractaments de què són objecte els joves que
realitzen el servei militar obligatori; el diferent sistema de valors
que encara es manté dintre de l'exèrcit i que, generalment, és
contrari al que posseeix la societat; les negatives conseqüències
tant en el procés educatiu com professional que comporta el servei
militar obligatori; i, per últim, la freqüent utilització dels soldats
per a funcions que no són les contingudes i directament
relacionades amb el que podríem dir seguretat de l'Estat i de la
societat.

Aquest refús social ha promogut entre els joves les
declaracions d'objecció de consciència i, en molts casos, l'objecció
de la prestació social substitutòria. Aquesta darrera decisió,
coneguda com insubmissió, està fortament penalitzada per les lleis
vigents que actuen coercitivament contra la llibertat de
consciència.

Per això, els grups parlamentaris sotasignants presenten
la següent proposició no de llei:

"El Parlament de les Illes Balears es manifesta favorable
a la modificació del vigent Codi Penal per despenalitzar la

insubmissió, en la defensa del dret a la llibertat de consciència i en
el respecte al dret a la decisió lliure i informada del jove, i així ho
trasllada als grups parlamentaris presents a les Corts Generals.

Palma, a 27 de març del 1996.
Els portaveus:
Pere Sampol i Mas (Nacionalista-PSM)
Eberhard Grosske i Fiol (Esquerra Unida de les Illes

Balears)
Josep Ramon Balanzat i Torres (Portaveu suplent-Mixt)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tothom està d'acord amb el fet que la transparència ha de
presidir la utilització dels fons públics per part de les institucions i
així es van aprovant mesures legislatives per tal d'aconseguir aquest
fi.

En aquest sentit el Grup parlamentari Socialista creu que
s'ha de donar la màxima difusió dels motius que concorren en la
concessió d'ajudes o subvencions i les persones físiques o jurídiques
que en són les beneficiàries, perquè els ciutadans i ciutadanes
d'aquesta Comunitat tenen el dret a conèixer que els recursos
públics van destinats a finalitats que tenen per objecte els interessos
generals. Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de Llei:

"El Govern de la Comunitat Autònoma publicarà, en el
termini màxim d'un mes des de la seva concessió, al Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma les ajudes o subvencions, especificant
el nom de la persona física o jurídica, el motiu de l'ajuda o
subvenció i la quantitat concedida pel Govern, les conselleries o els
organismes autònoms".

Palma, 13 de març del 1996
El Portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El projecte del segon tram de la carretera Maó-Fornells
a Menorca, com altres actuacions realitzades i previstes al conjunt
de les illes en carreteres secundàries per convertir-les en vies
ràpides, amb un fort impacte sobre el que és el paisatge natural i
rural de les illes, ha originat la contestació de les organitzacions
ecologistes i mobilitzacions socials importants.

Atès que consideram necessari el mantenir a cada illa
una xarxa de vies de comunicació com una oferta diferenciada, en
les quals es conjugui la seguretat per a tots els vehicles, el
manteniment de les característiques paisatgístiques actuals o la
seva recuperació en determinats casos i la presa de mesures en
favor de la flora i la fauna terrestre;

Atès que aquestes carreteres són, a més a és de vies de
comunicació, importants miradors del paisatge rural i natural
balear, i que la seva conservació com a tals aniria en benefici de
l'oferta turística diferenciada que es vol promoure i en
consonància amb el que s'anomena desenvolupament sostenible;

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, presenta la següent,

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar dintre del pròxim període de
sessions, un projecte de llei sobre carreteres paisatgístiques de
Balears, que hauria de contemplar:

a) El mapa de carreteres paisatgístiques de les Illes
Balears.

b) Les mesures de conservació i millora de les carreteres
considerades paisatgístiques integrades en l'àmbit rural o natural.

c) Les mesures de protecció de la fauna i la flora en
l'àmbit d'aquestes vies de circulació.

d) Les mesures de senyalització apropiades al caràcter
de carretera paisatgística.

Es Castell, 15 de març del 1996.
El Diputat:
Josep Portella i Coll
El Portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol  

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2052/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a actuacions contra els cans assalvatjats que
provoquen sacrificis en el ramat oví, amb qualificació de tramitació
davant comissió (Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2053/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a campanya d'informació sobre la malaltia de les
"vaques boges", amb qualificació de tramitació davant comissió
(Mesa de 17 d'abril del 1996).

 RGE núm. 2114/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a estalvi d'energia elèctrica en l'enllumenat públic,
amb qualificació de tramitació davant comissió (Mesa de 17 d'abril
del 1996).

Palma, a 17 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La presencia freqüent de cans assalvatjats al camp de les
Illes Balears provoca danys considerables a les explotacions
ramaderes d'oví, els responsables de les quals es troben moltes
vegades impotents per fer front als atacs que es produeixen contra
el seu ramat.

El fet que moltes vegades sigui impossible identificar el
propietari dels cans que han fet les destrosses, ja que no porten
collar ni cap tipus d'identificació, impedeix que els pagesos afectats
puguin reclamar les indemnitzacions corresponents.

D'acord amb la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà, els ajuntaments són els
responsables de la recollida dels animals vagabunds o abandonats.
Aquests, es troben amb vertaderes dificultats a l'hora de crear els
serveis de recollida i acolliment, donat el seu alt cost i pel fet que la
idoneïtat del personal contractat per fer aquesta feina no coincideix
moltes vegades amb les característiques que han de tenir els
responsables de la recollida o l'eliminació dels cans que, una volta
assalvatjats, presenten grans dificultats a l'hora de ser recollits. I
igualment succeeix amb la dotació de material necessari per aquesta
activitat que ha d'incloure com a mínim, elements de caça, com és
una carrabina capaç de disparar dards sedants.

Pel que fa a les assegurances agràries, les dificultats també
són prou certes. Al fet que sols alguns tipus d'assegurança cobreixi
aquests sinistres, s'hi ha d'unir l'elevat preu de les mateixes, la qual
cosa desincentiva els ramaders.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent.

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure, en col•laboració amb els
ajuntaments de cada illa, una campanya per impulsar el compliment
de l'obligació establerta per la Llei 1/1992, de que tots els cans han
d'estar censats i han de dur, de forma permanent, la seva
identificació censal.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a impulsar actuacions puntuals de
col•laboració amb els ajuntaments de les zones més afectades per
les activitats contra la ramaderia ovina per part dels cans
assalvatjats, que incloguin la contractació temporal de personal
capacitat i la dotació del material necessari que permetin
l'eliminació ràpida del problema.
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3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a crear una línia d'ajuts específicament
dirigida a fomentar i abaratir les assegurances agràries que
cobreixin com a sinistre els sacrificis del ramat oví per part dels
cans abandonats o assalvatjats.

Es Mercadal, 2 d'abril del 1996.
El Diputat:
Ramon orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les notícies sobre la possible transmissió a les persones
de la malaltia coneguda com "les vaques boges", han creat una
psicosi de por entre els consumidors de carn de vacu, de tal
manera que les vendes d'aquest tipus de carn han disminuït de
manera prou perceptible, sigui quin sigui el seu origen, perjudicant
fins i tot els ramaders de les Illes Balears i als comerços que venen
aquest producte.

Davant aquesta situació i conscients que els perjudicis
causats als productors i comercialitzadors de carn afecten a un
sector que ja té prou problemes com per afegir-n'hi de nous,
determinats governs d'Estats i de Comunitats Autònomes han
iniciat campanyes informatives orientades a què els consumidors
recobrin la confiança en els productes ramaders, i especialment en
la qualitat de la carn de vacu.

És per això que el Grup parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent,

Proposició no de Llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar, de la manera més immediata
possible, una campanya d'informació dirigida als consumidors,
que inclogui com a mínim els següents punts:

a) El nivell sanitari del bestiar vacum de les Illes Balears
és dels més elevats d'Europa.

b) Mai no s'ha detectat un sol cas de la malaltia d les
"vaques boges" a la nostra Comunitat.

c) Les autoritats sanitàries de l'Estat i les de la
Comunitat Autònoma asseguren, amb els seus controls, que la
carn de vacu procedent de les explotacions ramaderes de les Illes
té les garanties sanitàries i la qualitat necessàries com per
recomanar-ne el seu consum.

Es Mercadal, 2 d'abril del 1996.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La reducció del consum d'energia és una preocupació de
totes les administracions públiques, conscients que no es pot
mantenir el creixement constant que ha caracteritzat els darrers anys
en matèria de producció d'energia.

Són precisament els ajuntament uns grans consumidors
d'energia elèctrica, pel fet que han de garantir l'ènllumenat públic de
carrers i vies públiques.

D'altra banda i des de la perspectiva de la reducció del
consum d'energia elèctrica, és un fet que moltes vegades els
sistemes d'enllumenat públic no són els més adequats. Així, és sabut
que les faroles de mercuri (de vapor de mercuri) originen una
despesa d'un 60% més d'energia que les de vapor de sodi de baixa
pressió.

Igualment, determinats tipus de farola com les de
"globus", perden fins un 50% de l'energia que consumeixen.
D'acord amb la documentació científica que acompanya una moció
que el PSC ha presentat a l'Ajuntament de Barcelona, "sols una part
de la llum de les faroles s'arriba a aprofitar: la que cau dins un angle
de 70 graus a partir de la vertical de la bombeta. La llum que es
difon entre aquest angle i el que formen els 90 graus, enlluerna, i a
partir dels 90 graus fins els 180 es perd totalment". I apunten com
a solució les pantalles còniques.

Atesos els problemes de la producció d'energia elèctrica
a les Illes Balears, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM presenta
la següent:

Proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a promoure entre els ajuntaments mesures
d'estalvi energètic en l'enllumenat públic, de tal manera que es
substitueixin de manera progressiva el tipus de faroles i làmpares
instal•lades actualment, tendint a la utilització de les que impliquin
un menor consum. Per facilitar aquesta acció, el Govern habilitarà
un sistema d'ajut econòmic i tècnic per als ajuntaments interessats.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
recaptar informació sobre les actuacions que s'han promogut en
aquest sentit a l'illa de La Palma, a la Comunitat Autònoma de les
Illes Canàries.

Es Mercadal, 3 d'abril del 1996.
El Diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El Portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
RGE núm. 1854/96, 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 3 d'abril 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
l situació del Programa operatiu 5b-Foner II.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a canvi en la tramitació de la Proposició no de

Llei RGE núm. 3048/95. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 d'abril del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1877/96,
presentat pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, mitjançant el qual sol•licita que la proposició de
referència, relativa a la denúncia de la conculcació dels drets
humans en les polítiques de control de la natalitat (BOPIB núm. 23
de 30 de novembre del 1995) sigui tractada davant la comissió
permanent, en aquest cas la d'Assumptes Institucionals i Generals.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a retirada de la Proposició no de Llei RGE núm.

1310/96. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 17 d'abril del 1996, acceptà la retirada de la proposició no de
llei de referència, relativa a traspàs de competències a l'Ajuntament
de Formentera (BOPIB núm. 33, de 18 de març del 1996),
sol•licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2009/96, presentat pel
Grup Parlamentari Mixt.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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