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RGE núm. 2828/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a auditories
energètiques a domicilis particulars. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2829/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions en matèria de gestió del Pla d'electrificació rural. (Mesa
de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2830/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions d'empreses potencialment contaminadores. (Mesa de 14
de maig del 1996).

RGE núm. 2831/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a funcions
del Laboratori de Medi Ambient. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2832/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a indústries
que figuren en el cens d'indústries potencialment contaminadores.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2833/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a recollida
d'olis usats. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2834/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a recollida
d'olis usats provinents d'embarcacions. (Mesa de 14 de maig del
1996).
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RGE núm. 2835/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
realització d'investigació aplicada en el tema de la contaminació
atmosfèrica. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2836/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions en matèria de transport de materials radioactius. (Mesa
de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2837/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
projectes d'instal•lacions radioactives avaluats durant l'any 1995.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2838/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions en matèria de promoció comercial. (Mesa de 14 de maig
del 1996).

RGE núm. 2839/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
relacionats amb el sector del comerç. (Mesa de 14 de maig del
1996).

RGE núm. 2840/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per millorar i racionalitzar la distribució comercial.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2841/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per fomentar les trobades internacionals d'empresaris.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2842/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per crear xarxes pròpies de comercialització exterior.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2843/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions per captar noves indústries que es puguin instal•lar a les
Illes Balears. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2844/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
valoració de les actuacions realitzades pel Govern per a instal•lar
una fàbrica de bombetes a Petra. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2845/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
valoració de les actuacions realitzades pel Govern per a instal•lar
una fàbrica de bombetes a Petra. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2846/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida a la Sra. Margalida
Llambias i Sampol. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2847/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida al Sr. Bartomeu Vidal
i Coll, corresponent a l'any 1995. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2848/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la concessió d'una subvenció a l'Associació
Confrares de Mallorca, corresponent al 1995. (Mesa de 14 de maig
del 1996).

RGE núm. 2849/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a criteris i objectius per la concessió d'una subvenció a
l'"Asociación de Mujeres Empresarias (ASEME)". (Mesa de 14 de
maig del 1996).

RGE núm. 2850/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a objectius de la concessió d'una subvenció a l'associació
"Amas de Casa Nuredduna". (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2851/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida a "Canal
Mediterráneo", corresponent al 1995. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2852/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida al Sr. Gabriel Torrens
i Llabrés, corresponent a l'any 1995. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2853/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida al Col•legi Nostra
Senyora de la Consolació, corresponent a l'any 1995. (Mesa de 14 de
maig del 1996).

RGE núm. 2854/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida a les Filles de la
Caritat, el 1995. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2855/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida a l'associació cultural
Rondalla de Bellver, corresponent al 1995. (Mesa de 14 de maig del
1996).

RGE núm. 2856/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a les subvencions de Presidència del Govern a l'escola de
teatre Xesc Forteza, corresponents al 1995. (Mesa de 14 de maig del
1996).

RGE núm. 2857/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de les subvencions concedides a les fundacions
Emili Darder i Antoni Maura, corresponents a l'exercici 1995. (Mesa
de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2858/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitats de la subvenció concedida a Baltar Asociados,
corresponent a l'any 1995. (Mesa de 14 de maig del 1996).
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RGE núm. 2859/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitats de la subvenció concedida al Sr. Miquel Fuster
i Bonnin, corresponent a l'exercici del 1995. (Mesa de 14 de maig
del 1996).

RGE núm. 2860/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitat de la subvenció concedida al "Club Elsa, Damas
de Son Armadans", corresponent a l'any 1995. (Mesa de 14 de maig
del 1996).

RGE núm. 2861/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitats de la subvenció concedida al "Club Mayores de
Son Cladera", corresponent a l'any 1995. (Mesa de 14 de maig del
1996).

RGE núm. 2862/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a finalitats de la subvenció concedida a l'associació de
Protecció Ciutadana Grup Güell, corresponent a l'any 1995. (Mesa
de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2863/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressupost total assignat a les campanyes i plans de
protecció i recuperació del Voltor a l'illa de Mallorca. (Mesa de 14
de maig del 1996).

RGE núm. 2864/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pressupost de les campanyes de sensibilització ciutadana
davant el risc d'incendis. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2865/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a personal dedicat a la campanya de prevenció i extinció
d'incendis del 1996. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2881/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
calendari de transferències de competències als Consells Insulars.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2882/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
presentació a Menorca de la Campanya de prevenció i extinció
d'incendis. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2883/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motiu
pel qual no s'ha avisat el personal que ha de realitzar les tasques de
vigilant d'incendis. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2884/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a membre
de la CAIB a la Comissió d'Avaluació de Productes Fitosanitaris.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

Palma, a 14 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el número de llits del Psiquiàtric i quina ha estat
l'ocupació durant l'any 1995?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el número de llits de l'Hospital Joan March i quina
ha estat l'ocupació durant l'any 1995?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el número de llits de l'Hospital General de Mallorca
i quina ha estat l'ocupació durant l'any 1995?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina és la cartera de serveis dels complexes hospitalaris de
Mallorca distribuïda per hospitals?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atesa la resposta, referència BS/mac, registre de sortida
3365, a la pregunta 997/96, formulada per aquest diputat,
¿encarregarà el Govern Balear, estudi -informe al Grup
Oceanogràfic de la Universitat de les Illes Balears sobre les
conseqüències que els projectes urbanístics prevists al port de
Ciutadella puguin tenir sobre el fenomen de les rissagues a aquest
port?

Es Castell, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que el contingut del programa Ràdio Jove és
responsabilitat de l'empresa Institut Balear de Serveis a la Joventut.

Qui és el responsable, en l'IBSJ, dels continguts del
programa Ràdio Jove? De quina manera es fa el seguiment de la
programació de Ràdio Jove?

Es Castell, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines empreses van concursar per a la realització i
producció del programa Ràdio Jove durant el 1996?, especificant-
ne, pressuposts presentats, condicions tècniques oferides i empresa
finalment elegida?

Es Castell, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines persones, i amb quins projectes concrets, es van
presentar a la convocatòria de beques establerta en l'ordre del
conseller de Cultura, Educació i Esports, de 28 de desembre del
1995, en cadascun dels apartats prevists?

Quines van ser les beques concedides, i amb quins criteris
es procedí a l'avaluació i selecció d'aquestes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes i activitats esportives d'àmbit nacional i
internacional es presentaren a la convocatòria de subvencions en el
marc del Pla singular de subvencions per a la realització de grans
esdeveniments esportius per part de les associacions esportives de les
Illes Balears?, especificant-ne, entitat proposant, programa o activitat
i pressupost?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins programes i activitats esportives d'àmbit nacional i
internacional que es presentaren a la convocatòria de subvencions en
el marc del Pla singular de subvencions per a la realització de grans
esdeveniments esportius per part de les associacions esportives de les
Illes Balears, han estat finalment seleccionats?, especificant-ne, entitat
proposant, programa o activitat i subvenció concedida?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines sol•licituds s'han presentat, d'acord amb el Decret
29/96, de 29 de febrer, per accedir a les ajudes previstes en el
Programa d'ajudes per a la cooperació al desenvolupament i la
solidaritat amb el tercer Món?, especificant-ne, entitat sol•licitant,
proposta presentada i pressupost corresponent?

Es Castell, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines publicacions d'estudis sobre temes artesanals ha
fomentat la Conselleria de Comerç i Indústria durant l'any 1995?

Quina ha estat la seva utilitat?

Com s'ha divulgat el contingut dels mateixos entre els
artesans i entre els possibles interessats?

Quin ha estat el cost de cada publicació?

Es Mercadal, a 2 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quants de números de la Revista d'Artesania s'han editat
durant l'any 1995 des de la Conselleria de Comerç i Indústria?

Quin cost final té la redacció i edició de cada revista?

Quants exemplars s'imprimeixen de cada número?

Quina és la seva distribució?

Es Mercadal, a 2 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions en matèria de promoció d'estalvi
energètic ha impulsat la Conselleria de Comerç i Indústria durant
l'any 1995?

Amb quin resultat?

Es Mercadal, a 2 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones s'allotjaren a la Residència de Ca'n
Picafort durant l'any 1995?

Quines són les tarifes d'allotjament?

Quina promoció es fa de la Residència?

Palma, a 3 de maig del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions en matèria de promoció de la
diversificació energètica ha impulsat la Conselleria de Comerç i
Indústria l'any 1995?

Quantes instal•lacions de plaques solars ha subvencionat la
Conselleria de Comerç a cada illa, durant l'any 1995?

Quantes instal•lacions de creació d'energia eòlica ha
subvencionat la Conselleria de Comerç a cada illa, durant l'any 1995?

Quin ha estat el cost d'aquestes actuacions?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes auditories energètiques s'han realitzat a empreses
de les Illes Balears durant l'any 1995, des de la Conselleria de Comerç
i Indústria? Amb quin resultat?

Quin estalvi energètic mitjà es podria aconseguir si les
empreses auditades duen a terme les recomanacions de la Conselleria
de Comerç?

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

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

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

Ha duit a terme la Conselleria de Comerç i Indústria
auditories energètiques als ajuntaments de les Illes Balears?

Pensa la Conselleria que podria ser interessant auditar
energèticament els ajuntaments, especialment pel que fa als sistemes
d'enllumenat públic?

Té la Conselleria algun pla al respecte?

Es Mercadal, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Ha realitzat la Conselleria de Comerç i Indústria
auditories energètiques a domicilis particulars? Amb quin resultat?

Pensa la Conselleria que podria ser interessant l'elaboració
d'un pla d'auditories de consum d'energia als domicilis particulars
que ho sol•licitin, dins una campanya general de reducció del
consum energètic?

Pensa promoure aquest pla?

Es Mercadal, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995 en matèria de Gestió del Pla
d'electrificació rural?

Quantes finques s'han beneficiat del PLANER aquest any?

Quina ha estat l'aportació econòmica de la Conselleria per
aquesta finalitat l'any 1995?

Es Mercadal, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes inspeccions d'empreses potencialment
contaminadores s'han realitzat des de la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'any 1995? Amb quins resultats?

S'han obert expedients sancionadors per incompliments de
la legislació vigent detectats a partir d'aquestes inspeccions? Quins?

Es Mercadal, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les funcions del laboratori de medi ambient
industrial, depenent de la Conselleria de Comerç i Indústria?

Quina activitat ha mantingut durant l'any 1995?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes indústries de les Illes Balears figuren en el cens
d'indústries potencialment contaminadores?

Es Mercadal, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el nivell actual de recollida dels olis usats
provinents de cotxes i maquinària, segons les dades de la
Conselleria de Comerç i Indústria?

Com s'eliminen?

Quin és el nivell actual de recollida dels olis usats
provinents d'establiments de restauració?

Com es procedeix a la seva recollida?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Té la Conselleria de Comerç i Indústria algun pla per tal
de facilitar i incentivar la recollida dels olis usats provinents
d'embarcacions?

Quin cost representarà?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1995, en matèria de "realització
d'investigació aplicada en el tema de la contaminació atmosfèrica"?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, en matèria de "transport de materials
radioactius"?

Amb quins resultats?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins projectes d'instal•lacions radioactives ha avaluat la
Conselleria de Comerç i Indústria durant l'any 1995?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions en matèria de "promoció comercial" ha
duit a terme la Conselleria de Comerç i Indústria durant l'any 1995?
Amb quins resultats?

Quin ha estat el seu cost?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins estudis relacionats amb el sector del comerç i per
iniciativa d'aquest, ha encarregat la Conselleria de Comerç i Indústria
durant l'any 1995?

Quin ha estat el seu cost?

Es Mercadal, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, per millorar i racionalitzar la
distribució comercial, en el sector del comerç?

Quin ha estat el seu cost?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Comerç
i Indústria o l'empresa Foment Industrial SA, durant l'any 1995, per
"fomentar les trobades internacionals d'empresaris de les Illes?

Quin ha estat el seu cost? Quins han estat els resultats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha realitzat l'empresa pública Foment
Industrial SA, per tal de "crear xarxes pròpies de comercialització
exterior" d'acord amb les empreses de les Illes Balears?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Comerç
i Indústria durant l'any 1995, per tal de captar noves indústries que
es puguin instal•lar a les Illes Balears?

Amb quin resultat?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina valoració fa la Conselleria de Comerç i Indústria de
les actuacions realitzades des del Govern per a instal•lar una fàbrica
de bombetes a Petra?

Es considera definitivament tancada aquesta qüestió?

Quin cost haurà tingut pel Govern de les Illes Balears
aquesta "operació"?

Es Mercadal, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina valoració fa la Conselleria de Comerç i Indústria de
les actuacions realitzades pel Govern per tal de promoure la
instal•lació a les Balears de l'empresa American Eagle?

En quina situació es troba aquest projecte?

Quin cost ha tingut aquesta "operació" pel Govern de les
Illes Balears?

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

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat de la subvenció concedida de
200.000 pessetes, a la Sra. Margalida Llambias i Sampol,
corresponent a l'any 1995 i amb càrrec a la partida
11000.112100.48000?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat de la concessió d'una subvenció
de 500.000 pessetes, al Sr. Bartomeu Vidal i Coll, corresponent a
l'any 1995 i a la partida 11000.112100.48000?

Palma, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat de la subvenció de 300.000
pessetes, concedida a l'Associació Confrares de Mallorca,
corresponent a l'any 1995?

Palma, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins van ser els criteris seguits i els objectius que
acompanyen la concessió d'una subvenció de 250.000 pessetes, a
l'"Asociación de Mujeres Empresarias (ASEME)", a càrrec del
programa  11100.112200.78000, corresponents al 1995?

Palma, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins objectius i per quina finalitat s'aprovà la concessió
de 900.000 pessetes, a l'Associació "Amas de Casa Nuredduna,
corresponent al 1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Amb quina finalitat es va concedir la subvenció de
2.000.000 de pessetes, de Presidència del Govern, a Canal
Mediterráneo, corresponent al 1995?

Palma, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat de la subvenció de 560.000
pessetes, de Presidència del Govern, concedida al Sr. Gabriel Torrens
i Llabrés, corresponent al 1995?

Palma, a 6 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat per la qual es concedí una
subvenció de 246.500 pessetes, al col•legi Nostra Senyora de la
Consolació, per part de Presidència del Govern, corresponent a l'any
1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat de la subvenció de 1.260.000
pessetes, de Presidència del Govern, concedida a les Filles de la
Caritat, durant l'any 1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser la finalitat de la concessió d'una subvenció
de 250.000 de pessetes, de Presidència del Govern, a la Rondalla de
Bellver, corresponent a l'exercici del 1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quina va ser la finalitat, per a la realització de quines
activitats van ser concedides, per part de Presidència del Govern,
sengles subvencions de 3.000.000 de pessetes i 2.000.000 de
pessetes, corresponents a l'exercici del 1995?

2.- Va subvencionar, el Govern Balear, alguna altra de les
escoles de teatre que funcionen a les Illes Balears durant l'any
1995?, especificant-ne, escola i quantia de la subvenció?

3.- Per quin motiu, la subvenció de 5.000.000 de pessetes,
a l'escola de teatre de Xesc Forteza va ser a càrrec de Presidència
del Govern i no de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat de les subvencions de 3.120.000
pessetes i 3.000.000 de pessetes concedides per Presidència del
Govern, a les fundacions Emili Darder i Antoni Maura?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat, per la realització de quines
activitats, es va concedir una subvenció de 7.535.610 pessetes, de
Presidència del Govern, a Baltar Asociados, corresponent a l'exercici
econòmic del 1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat de la subvenció de 100.000
pessetes, de Presidència del Govern, concedida a Miquel Fuster i
Bonnín, corresponent a l'exercici del 1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat, per a la realització de quines
activitats, es va concedir, per part de Presidència del Govern, una
subvenció de 250.000 pessetes, al Club Elsa Damas de Son
Armadans, corresponents a l'exercici pressupostari del 1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat, per a la realització de quines
activitats, es va concedir una subvenció de 250.000 pessetes, a càrrec
dels pressuposts de Presidència del Govern, al Club Mayores de Son
Cladera?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quina va ser la finalitat, per a la realització de quines
activitats, es va concedir una subvenció de 500.000 pessetes, de
Presidència del Govern, a l'associació de Protecció Ciutadana Grup
Güell, corresponent a l'exercici econòmic del 1995?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el pressupost total invertit pel Govern Balear per
promoure i realitzar totes les activitats de protecció i recuperació del
Voltor a l'illa de Mallorca, d'ençà l'inici d'aquesta campanya?,
especificant-ne conceptes i exercici econòmic de cada despesa

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Atès que ha estat presentada la campanya de prevenció i
extinció d'incendis corresponent al 1996 i atès també les generalitats
de la informació oferida;

Quin pressupost es destinarà a campanyes de
sensibilització ciutadana davant el risc d'incendis amb la finalitat de
promoure la consciència col•lectiva i actuar amb polítiques de
prevenció?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin personal propi de la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
d'empreses públiques de la CA o contractat expressament configurarà
el component de mitjans humans en la campanya "contra-incendis"
corresponent al 1996?, especificant-ne distribució per illes d'aquests
mitjans humans i pressupost?

Palma, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A finals del 1995 la Comissió Tècnica Interinsular va
aprovar a proposta de la Vice-presidenta del Govern de les Illes
Balears un calendari de transferències de competències als Consells
Insulars per la legislatura actual.

Segons aquest calendari, abans de finalitzar el primer
període de sessions parlamentàries del 1996, tindria entrada a la CTI
el text articulat de la proposta d'atribució de competències en matèria
d'agricultura.

Atès que dia 14 de maig finalitza el període de sessions,
quins són els motius que han duit al Govern a incomplir la seva pròpia
proposta de calendari?

Quines són les dificultats que han impedit que es remetés a
la CTI aquesta proposta?

Quan creu el Govern que podrà tenir enllestida la mateixa?

Es Mercadal, a 9 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha efectuat la
presentació pública, davant els mitjans de comunicació, a les Illes de
Mallorca i Eivissa, dels respectius plans de prevenció i extinció
d'incendis forestals d'enguany.

Per quin motiu no s'ha fet aquesta presentació a l'illa de
Menorca?

Té això alguna relació amb el fet que sigui Menorca l'illa a
la qual s'hi destinaran més pocs mitjans?

Es Mercadal, a 9 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Per quin motiu en data d'avui (09-05-96), encara no s'ha
avisat el personal que ha de realitzar les tasques de vigilant
d'incendis a la nostra Comunitat Autònoma durant aquest estiu?

Es Mercadal, a 9 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

La Comunitat Autònoma ha anomenat qualque membre a
la Comissió d'Avaluació de Productes Fitosanitaris, tal com preveu
l'article 3.3 del Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre? Quin és
el nom d'aquest membre? Quin càrrec ocupa a l'Administració de la
CAIB?

Eivissa, a 9 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2774/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a catalogació de noves places en educació primària. (Mesa
de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2775/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mesures d'inspecció de l'empresa "Fomento de
Construcciones y Contratas SA". (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2781/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa de control
de qualitat per les aigües superficials. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2782/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
pavimentació de l'autopista Palma-Inca en el tram Consell-Inca.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2783/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes de
gestió al Parc de Mondragó. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2784/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a perillositat
d'una cruïlla de carreteres a la vila de Pollença. (Mesa de 14 de maig
del 1996).

RGE núm. 2800/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a suport a les polítiques de normalització lingüística als
sindicats, UGT i CCOO. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2801/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a nomenament de Director o Directora General de Joventut.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2802/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a situació i funcionament de la Comissió Interdepartamental
de Joventut. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2805/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions a
Menorca, Eivissa i Formentera durant la setmana de l'hipertensió.
(Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2806/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a justificació de
les subvencions per cursets de formació atorgades per la Conselleria
de Comerç i Indústria durant l'any 1993. (Mesa de 14 de maig del
1996).

RGE núm. 2807/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decisió del
Govern en relació a la contractació del Sr. Andreu Pizà. (Mesa de 14
de maig del 1996).

RGE núm. 2808/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a explicació de les
obres iniciades a l'espigó del moll de ribera de Sant Antoni de
Portmany. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2810/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mª Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'intercanvi de xeringues i oferta de preservatius a Menorca, Eivissa
i Formentera. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2811/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a irregularitats a Sefobasa. (Mesa de 14 de
maig del 1996).
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RGE núm. 2813/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a mitjans aeris per la vigilància i extinció d'incendis a l'illa
de Menorca. (Mesa de 14 de maig del 1996).

Palma, a 14 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ateses les notícies, no confirmades de modificació de
plantilles, s'han convocat noves places en educació primària a les
Illes Balears que no estan catalogades com a bilingües. En el cas de
confirmar-se, quines mesures pensa prendre el Govern Balear per
assegurar que totes les noves places en educació primària siguin
catalogades com a bilingües? 

Palma, a 2 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures d'inspecció respecte al compliment de les
normatives d'higiene i seguretat en el treball de l'empresa "Fomento
de Construcciones y Contratas SA", que té concedida la neteja i
recollida de residus urbans dels municipis de Ciutadella, Sant Lluís
i Ferreries, ha realitzat o pensa realitzar el Govern Balear per
comprovar les denúncies d'incompliment que reiteradament s'han fet
públiques? 

Es Castell, a 2 de maig 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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan creu el Govern de la Comunitat que disposarà d'una
xarxa de control de qualitat per les aigües superficials? 

Palma, a 23 d'abril del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per què ha fet falta tornar a pavimentar l'autopista Palma-
Inca en el tram Consell-Inca? 

Palma, a 7 de maig del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per què el Parc de Mondragó pateix tants de problemes de
gestió? 

Palma, a 7 de maig del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina solució es pensa donar a la perillosa cruïlla entre la
carretera PM-220 (entre Pollença i el Port de Pollença) i les carreteres
PMV-2201 (Pollença-Alcúdia) i la PMV-2202 (Pollença-Badia de
Pollença) en el punt d'accés a la vila de Pollença anomenat Camp de
l'Om? 

Palma, a 7 de maig del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina aportació econòmica ha aprovat, o preveu aprovar,
el Govern Balear per a fomentar programes de normalització
lingüística als sindicats CCOO i UGT durant l'any 1996? 

Es Castell, a 6 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preveu, el Govern Balear, el nomenament d'un Director o
Directora General de Joventut, o es mantindrà la situació actual? 

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba i quin és el funcionament de la
Comissió Interdepartamental de Joventut, creada per a posar en
marxa polítiques integrals en matèria de joventut? 

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions s'han duit a terme a les Illes de
Menorca, Eivissa i Formentera durant la setmana de l'hipertensió?

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

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 Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

S'han justificat la totalitat de les subvencions concedides
per la Conselleria de Comerç i Indústria l'any 1993 per cursets de
formació? 

Palma, a 7 de maig del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

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 Molt Hble. Sr. President del Govern de la Comunitat
Autònoma la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Quines decisions ha pres el Govern en relació a la
contractació, a l'any 1992, del Sr. Andreu Pizà? 

Palma, a 7 de maig del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Ens pot explicar en què consisteixen les obres que ha iniciat
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, el passat
dia 25 d'abril, a l'espigó del moll de ribera de Sant Antoni de
Portmany? 

Palma, a 7 de maig 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, la diputada sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té previst la Conselleria de Sanitat posar en marxa qualque
Pla d'intercanvi de xeringues i d'ofertar preservatius a les Illes de
Menorca, Eivissa i Formentera? 

Palma, a 7 de maig del 1996.
La diputada:
Mª Àngels Leciñena i Esteban.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures ha ordenat la Conselleria d'Agricultura
del Govern Balear al Consell d'Administració de l'Empresa pública
Sefobasa per tal de solucionar les irregularitats detectades en
aquesta empresa respecte a la contractació de 3 persones que no
ocuparen lloc de feina? 

Palma, a 7 de maig del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

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 Comunitat Autònoma la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu no s'ha previst cap tipus de mitjà aeri
ubicat a l'illa de Menorca per a les tasques de vigilància i extinció
d'incendis, quan es preveuen dos avions i un helicòpter a l'illa
d'Eivissa i sis avions i dos helicòpters a l'illa de Mallorca? 

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

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 2809/96, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista, Nacionalista-PSM, Esquerra Unida i Mixt, relativa a
solidaritat Poble Saharià, amb qualificació de tramitació davant
Ple. (Acord Junta de Portaveus de dia 7 i Mesa de 14 de maig del
1996).

RGE núm. 2814/96, dels Grups Parlamentaris Mixt,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Nacionalista-PSM, Socialista
i Popular, relativa a Diada per la Llengua i l'Autogovern, amb
qualificació de tramitació davant Ple. (Acord Junta de Portaveus de
dia 7 i Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2824/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a signatura de convenis entre els Ajuntaments, el
Govern de la CAIB i el Govern de l'Estat per tal d'implantar un
servei de "finestreta única", amb qualificació de tramitació davant
Ple. (Mesa de 14 de maig del 1996).

RGE núm. 2866/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programa de borsa d'habitatges de lloguer per a joves,
amb qualificació de tramitació davant Ple. (Mesa de 14 de maig del
1996).

Palma, a 14 de maig 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
Popular, Socialista, Nacionalista-PSM, Esquerra Unida i Mixt,
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant Comissió.

El Parlament de les Illes Balears ha manifestat, en reiterades
ocasions, la seva solidaritat amb el Poble Saharià, així com el seu
suport al Pla de Pau de les Nacions Unides que havia de desembocar
en la celebració d'un referèndum d'autodeterminació en el qual, el
poble saharià, pogués decidir lliurement el seu futur. Les notícies
sobre la paràlisi del Pla de Pau i l'ultimàtum donat per les Nacions
Unides que finalitza a finals del mes de maig, són prou alarmants com
per fer necessària una nova manifestació des del Parlament, com a
contribució activa als intents que s'estan fent a diferents nivells, per
intentar impedir el retorn a una situació de guerra que incrementaria
les penalitats d'un poble que es manté en lluita pels seus drets des de
fa més de vint anys.

Proposició no de Llei

Davant la situació de paràlisi del Pla de Pau de les Nacions
Unides pel Sàhara Occidental, el Parlament de les Illes Balears
acorda:

1.- Manifestar la seva preocupació pel bloqueig del Pla de
Pau pel Sàhara Occidental, que pot desembocar en un fracàs del
mateix, amb les negatives conseqüències que d'aquest fet es derivarien
per l'estabilitat i desenvolupament de la regió.

2.- Expressar la seva inquietud davant l'absència d'una acció
rigorosa de la comunitat internacional, encaminada a fer respectar els
drets del Poble Saharià, uns drets reconeguts per les pròpies Nacions
Unides.

3.- Manifestar novament el suport al Poble Saharià en la
seva reivindicació del dret a autodeterminar-se en condicions justes.

4.- Reiterar la petició a les parts en conflicte -el Front
Polisario i el Regne del Marroc- que iniciïn negociacions directes,
amb supervisió internacional, per tal que remoure els obstacles que
impedeixen la realització del referèndum d'autodeterminació.

5.- Reclamar la presència d'observadors internacionals a la
zona de conflicte i molt especialment als territoris que romanen sota
l'ocupació marroquí.

6.- Manifestar la preocupació davant les constants
denúncies de violacions dels drets humans al Sàhara Occidental.

7.- Adreçar-se al Govern de l'Estat espanyol en demanda
d'una actuació decidida, com a antiga potència colonial, per tal que el
Pla de Pau no fracassi definitivament, procurant les actuacions
necessàries davant les organitzacions internacionals.

8.- Reclamar dels Governs dels Estats de la Unió Europea
la paralització de les vendes d'armaments a les parts en conflicte, tal
i com es preveu a les convencions internacionals, així com
incrementar l'ajut humanitari al poble saharià que viu exiliat als
campaments de refugiats de la zona de Tinduf, i que passa actualment
per una situació especialment precària. 

Palma, a 7 de maig del 1996.
G.P. Popular:
Maria Salom i Coll.
G.P. Socialista:
J. Francesc Triay i Llopis.
G.P. Nacionalista-PSM:
Pere Sampol i Mas.
G.P. Esquerra Unida:
Eberhard Grosske i Fiol.
G.P. Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tretze anys després de la promulgació de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, s'ha fet evident la necessitat de
continuar avançant i de situar les Illes Balears al mateix nivell
institucional que les comunitats històriques, pel que fa a
competències i finançament, garantint l'eficaç prestació dels serveis
públics per als nostres ciutadans i la solidaritat entre totes les
regions i nacionalitats de l'Estat Espanyol.

El Parlament de les Illes Balears expressa públicament la
seva ferma voluntat de continuar donant suport al desenvolupament
autonòmic de la nostra Comunitat i Acorda:

Convidat tots els ciutadans a participar en la Diada per la
Llengua i l'Autogovern el pròxim dia 18 de maig, que tendrà lloc a
Palma de Mallorca, com a expressió de públic suport a l'ampliació
i consolidació del nostre Autogovern".

G.P. Mixt.
G.P. d'Esquerra Unida IB.
G.P. Nacionalista-PSM.
G.P. Socialista.
G.P. Popular.

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 Ple.

La Llei de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, estableix al seu
article 38 la possibilitat que qualsevol escrit, sol•licitud i
comunicació que els ciutadans remetin als òrgans de les
Administracions Públiques, podrà registrar-se en les dependències
de les entitats que integren l'administració local, si l'ajuntament de
què es tracta hagués subscrit amb l'Administració de l'Estat l'oportú
conveni. En aquest cas, s'establiran sistemes d'intercomunicació i
coordinació de registres que permetin garantir la compatibilitat
informativa i la transmissió telemàtica dels assentaments als
registres.

El Consell de Ministres del passat dia 23 de febrer va
aprovar els termes i condicionaments per poder signar els convenis
de col•laboració a què fa referència la Llei de Régimen Jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, ordenant igualment la publicació al BOE de les 1993 fitxes
o procediments que regulen les relacions dels ministeris i
organismes dependents amb els administrats.

Atès l'interès que té pels ciutadans qualsevol mesura que
contribueixi a apropar l'administració a l'administrat i a simplificar
les relacions dels ciutadans amb les administracions públiques.

Atès l'interès que tindria pels ciutadans que la pròpia
administració autonòmica prengués mesures en el mateix sentit que
ha acordat el Govern de l'Estat.

Atès que l'administració autonòmica podria facilitar a les
administracions locals els mitjans per posar en pràctica els sistemes
d'intercomunicació i interconnexió que fessin possible l'establiment
d'una finestreta única per la qual qualsevol ciutadà pogués accedir
a tots els nivells de les administracions públiques a través dels
ajuntaments.

És per tot 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 prendre les mesures pertinents per facilitar la
consecució dels acords necessaris amb els ajuntaments que permetin
la signatura de convenis d'aquells amb la CAIB i l'Administració de
l'Estat, per tal d'implantar un servei de "finestreta única", a través del
qual qualsevol ciutadà de les Illes Balears pugui presentar els escrits,
sol•licituds i documentacions que remetin a l'Administració de l'Estat
i l'Administració de la CAIB, i ser registrats al propi ajuntament.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma per tal que aquest prengui les mesures que
assegurin que els ciutadans puguin accedir, des dels ajuntaments
respectius, a les informacions sobre les actuacions del Govern, i molt
especialment les que fan referència a terminis i documentació
necessària per poder sol•licitar autoritzacions, ajuts, subvencions o
prestacions socials.

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

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

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

A 1995 es signà un Conveni de Col•laboració entre el
Ministeri d'Afers Socials i la Conselleria de Governació de la CAIB,
en matèria d'habitatge jove, atès que el problema de l'habitatge
afecta de manera especial als joves, i que l'habitatge és determinant
perquè els joves puguin construir el seu propi projecte personal i
laboral. Amb la voluntat dels socialistes a impulsar des del Govern
de l'Estat polítiques que permetin un accés manco costos i més
flexible dels joves a l'habitatge, entre d'altres mesures s'estableixi el
programa de constitució de borses d'habitatges de lloguer per a
joves, garantint seguretat al propietari i a l'inquilí.

El Conveni signat, suposava una aportació econòmica per
part del Ministeri d'Afers Socials al 1995, de 31.300.000 pessetes,
ampliables amb 5 milions més en cas de necessitat, per a cobrir les
assegurances necessàries, la gestió tècnica, l'assessorament, i la
realització de cursos de formació. I una aportació del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 14 milions, amb els que
tenia la responsabilitat de posar en marxa el programa, disposant
amb aquests 14 milions de personal i local.

El Conveni podia mantenir-se, prorrogar-se també al
1996, tan sols amb la signatura d'un protocol manifestant la voluntat
de continuar el programa d'accés dels joves a l'habitatge.

Però aquest Conveni, malauradament no s'ha executat. Ni
tan sols s'ha iniciat. El Govern de la Comunitat Autònoma no ha
habilitat ni personal ni local, incomplint el seu compromís d'iniciar
la posada en marxa de la borsa d'habitatges de lloguer per a joves,
impossibilitant l'aportació del Ministeri d'Afers Socials.

Per que creim que és necessari impulsar polítiques que
permetin un accés manco costos i més flexible dels joves a
l'habitatge.

El Grup Parlamentari Socialista al Parlament de les Illes
Balears presenta pel seu debat al Plenari la següent Proposició no de
Llei

El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que actualitzi i doni
compliment al Conveni signat amb el Ministeri d'Afers Socials, per
tal de facilitar a l'àmbit de la nostra Comunitat Autònoma l'accés
dels joves a un habitatge, posant en marxa una borsa d'habitatges
amb 100 pisos de lloguer per a joves.

Palma, 7 de maig del 1996
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a decaïment Preguntes amb sol•licitud de resposta

oral davant Ple. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de maig del 1996, i conformement amb l'establert per l'article
158.4 del Reglament de la Cambra, i atesa la finalització del període
ordinari de sessions, acordà que les Preguntes amb sol•licitud de
resposta oral davant el Ple de la Cambra, no incloses en l'ordre del
dia d'una sessió plenària quedaran decaigudes.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria de sessions extraordinàries de la

Comissió no permanent encarregada de redactar un Informe-Estudi
sobre l'Abast competencial de les Comunitats Autònomes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 14 de maig del 1996, vist l'escrit RGE. núm. 2804/1996 presentat
per disset diputats membres de la Comissió esmentada i
conformement a l'establert pels articles 61.2 del Reglament de la
Cambra i 24 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acordà de
convocar sessions extraordinàries de la Comissió no permanent de
referència, per al debat i votació de l'informe-estudi sobre l'abast
competencial de les Comunitats Autònomes, les dates de les quals es
fixaran oportunament; i, consegüentment, habilitar els dies
necessaris, per tal que es pugui procedir a la tramitació de
referència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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