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CQ) RGE núm. 3100/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de l'estudi
sobre "Diseño, marketing y comunicación".

1105

CR) RGE núm. 3101/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a treballs
encarregats a Sener Ingeniería y Sistemas.

1105

CS) RGE núm. 3102/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del projecte
"Semillero de empresas para la mejora continua del tejido industrial de la CA".

1105

CT) RGE núm. 3103/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis realitzats
per Maria José Massot Ramis de Ayreflor per a l'Institut Balear de Disseny.

1105

CU) RGE núm. 3161/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actuacions
en relació a la denúncia d'overbooking al complex "Reina de Alcúdia".

1105

CV) RGE núm. 3162/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a llicència
d'activitats turístiques dels apartaments "isla Dorada" de Son Servera.

1105

CX) RGE núm. 3163/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a protecció
de plantes endèmiques de les Pitiüses.

1106

CY) RGE núm. 3164/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a supressió
de la Comissió de Salut Laboral.

1106

CZ) RGE núm. 3165/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a accidents
laborals a les Pitiüses.

1106

DA) RGE núm. 3166/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a agricultura
ecològica a les Pitiüses.

1106

DB) RGE núm. 3167/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment de
l'agricultura ecològica a les Pitiüses.

1106

DC) RGE núm. 3168/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ramaderia
biològica a les Pitiüses.

1106

DD) RGE núm. 3169/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment de
la ramaderia biològica a les Pitiüses.

1106

DE) RGE núm. 3170/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Modernització de la planta hotelera a Eivissa i Formentera.

1107

DF) RGE núm. 3171/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a normes de
seguretat per a establiments turístics.

1107

DG) RGE núm. 3172/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a habitatges
en multipropietat a Eivissa i Formentera.

1107

DH) RGE núm. 3173/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a construcció
d'un altre port comercial a Eivissa.

1107

DI) RGE núm. 3174/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a integració
laboral de discapacitats a les Pitiüses.

1107

DJ) RGE núm. 3175/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Campanya
contra la Sida a les Pitiüses.

1107

DK) RGE núm. 3176/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a evolució
del sector industrial a les Pitiüses.

1107

DL) RGE núm. 3177/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a empreses
de les Pitiüses acollides al Pla de Reindustrialització.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 3062/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó

1108

B) RGE núm. 3063/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del projecte i gestió del transvasament de sa Costera.
1109

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3093/96, del Grup Parlamentari Popular, relativa a homenatge a Josep Mascaró Pasarius

1109

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a manteniment de la Interpel•lació RGE núm. 2223/96.

1110

4. INFORMACIONS
A) Relativa a renúncia a la condició de diputat del Sr. Mateu Morro i Marcé

1110

B) Relativa a dimissió del President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1110
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

RGE núm. 2972/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a normativa per a la distribució de programes audiovisuals
per part dels operadors de cable. (Mesa de 29 de maig del 1996).

Ordre de Publicació

RGE núm. 2973/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a compliment de la disposició addicional tercera de la Llei
42/1995, de les telecomunicacions per cable. (Mesa de 29 de maig del
1996).

RGE núm. 2968/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la CA, relativa a criteris de
la política del Govern en matèria de joventut (Mesa de 29 de maig
del 1996).

RGE núm. 2974/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució de subvencions de Presidència del Govern
corresponents a 1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).

3.8. INTERPEL•LACIONS

Palma, a 29 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 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears interpel•la
sobre criteris de la política del Govern en matèria de joventut.
Exposició de motius:
Atesa la necessitat de reactivar el paper de la Comissió
Interdepartamental de Joventut, la necessitat de plantejar el foment
de polítiques actives en matèria de joventut, de reconsiderar el
funcionament d'algunes de les línies d'actuació actuals: com la
informativa, el foment de l'associacionisme juvenil, i d'altres.
Palma, a 13 de maig del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol..

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2969/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a peticions de municipis per a l'aprovació, per part de la
Comunitat Autònoma, d'una demarcació territorial, en compliment
de l'article 3.3 de la Llei 42/95, de 22 de desembre, de les
telecomunicacions per cable. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2970/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a peticions de demarcacions territorials, efectuades per
corporacions locals al Govern de la Comunitat Autònoma, en
compliment de l'article 3.3 de la Llei 42/95, de 22 de desembre, de
les telecomunicacions per cable. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2971/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a situació de les telecomunicacions per cable a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de l'entrada en
vigor de la Llei 42/1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).

RGE núm. 2975/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a seguiment de la Caulerpa taxifolia a la costa menorquina.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2977/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a continguts de la revista semestral "Revista de Ciència".
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2978/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a edicions no periòdiques de l'Institut d'Estudis Baleàrics des
de 1991 fins a l'actualitat. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2979/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a realització d'estudis d'investigació per part de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2980/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a jornades, conferències i exposicions realitzades o
finançades per l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 29 de maig del
1996).
RGE núm. 2981/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a edició de sèries i opuscles divulgatius per part de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2982/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a audiovisuals editats per l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa
de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2983/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudis i informes elaborats per l'Institut d'Estudis
Baleàrics. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2984/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a continguts de la Revista d'Estudis Baleàrics en el període
1991-1996. (Mesa de 29 de maig del 1996).
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RGE núm. 2985/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actuacions previstes per 1996 per tal d'avançar en la
normalització lingüística en l'àmbit de l'Administració de Justícia.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2986/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a hores extres realitzades durant l'any 1995 i el seu cost
total. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2987/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació del representant del Consell Insular de
Menorca en les reunions de la Comissió Balear de Medi Ambient.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2988/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació del Govern de l'Estat espanyol en el procés
de normalització lingüística en l'àmbit de l'Administració de
Justícia. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2989/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Junta Rectora del Parc Natural de s'Albufera des Grau.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2990/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a aportacions econòmiques a entitats i empreses
periodístiques en concepte de normalització lingüística des de l'any
1985 fins a l'actualitat. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2991/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis amb els mitjans de comunicació escrits en català
en el període 1985-1996. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2992/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a espai telecomunicacional en l'àmbit de l'àrea lingüística
catalana. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2994/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a exposició sobre les Rondalles Mallorquines a Menorca.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2995/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cicle de conferències sobre els cent anys de les Rondalles
Mallorquines a l'illa de Menorca. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2996/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a obra teatral a Menorca sobre les Rondalles Mallorquines.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2997/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a distribució a Menorca de totes les publicacions relatives
a la celebració dels cent anys de l'Aplec de les Rondalles
Mallorquines. (Mesa de 29 de maig del 1996).
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RGE núm. 2998/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudis sobre "la incidència i necessitats dels joves i de la
família" realitzats durant l'any 1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 2999/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a convenis per a la prestació de serveis a la joventut signats
durant l'any 1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3000/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a activitats de temps lliure, socials i culturals realitzades
durant l'any 1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3001/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions a joves i famílies, associacions juvenils i de
família, consells de joventut i corporacions locals corresponents a
l'any 1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3002/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a jornades i seminaris de voluntariat i formació de
cooperadors durant l'any 1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3003/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a guies per a la creació d'associacions juvenils. (Mesa de 29
de maig del 1996).
RGE núm. 3004/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya d'ocupació juvenil durant 1995. (Mesa de 29 de
maig del 1996).
RGE núm. 3005/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes de prestació social substitutòria. (Mesa de 29
de maig del 1996).
RGE núm. 3006/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a publicacions informatives juvenils durant l'any 1995. (Mesa
de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3007/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanyes de difusió i publicitat en matèria de joventut.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3008/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a col•laboració econòmica en l'obertura o ampliació de
centres juvenils i oficines d'informació. (Mesa de 29 de maig del
1996).
RGE núm. 3009/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a catàleg de recursos locals en matèria de protecció civil.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
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RGE núm. 3010/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assessorament al Consell Insular de Menorca i als
ajuntaments de l'illa en matèria de protecció civil. (Mesa de 29 de
maig del 1996).

RGE núm. 3033/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a emissions en cadena de televisions locals, d'acord amb
l'article 7.4 de la Llei de televisió local per ones terrestres. (Mesa de
29 de maig del 1996).

RGE núm. 3011/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla de formació relatiu a la protecció civil. (Mesa de 29
de maig del 1996).

RGE núm. 3034/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a límits a l'emissió de publicitat pels serveis de televisió local
per ones terrestres. (Mesa de 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3012/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a plans d'emergència davant el risc d'inundacions. (Mesa
de 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3036/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a servei d'inspecció de la gestió de les instal•lacions
assignades a l'IBSJ i cedides en explotació. (Mesa de 29 de maig del
1996).

RGE núm. 3013/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a plans d'emergència exterior. (Mesa de 29 de maig del
1996).
RGE núm. 3014/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla d'emergència territorial de la CAIB. (Mesa de 29 de
maig del 1996).
RGE núm. 3016/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autoritzacions allotjament nins a dormitoris amb adults. (Mesa de
29 de maig del 1996).
RGE núm. 3017/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió per a la supressió de barreres arquitectòniques durant
1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3018/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients oberts per oferta turística il•legal de cases rústiques.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3027/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ampliació de terminis poc eficaç. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3028/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
concessió de llicència prèvia i llicència d'obertura d'un hotel rural
a Ciutadella. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3029/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a crèdit
hipotecari concedit per Foment Industrial als germans Albadalejo
Ramis. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3031/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a municipis de les Illes Balears que hagin acordat la gestió
directa del servei de televisió local. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3032/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a terminis per a la gestió del servei de televisió local per
ones terrestres. (Mesa de 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3037/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a millora de la implantació territorial de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut a les illes de Menorca, Formentera i Eivissa.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3038/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a plantilla de personal de l'IBSJ prevista per l'any 1996.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3039/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudi de nous mercats amb especial referència als centres
d'ensenyament durant l'any 1996. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3040/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a reglaments interns de cadascuna de les instal•lacions
juvenils assignades a l'IBSJ. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3041/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a entitats i associacions juvenils enregistrades a les Illes
Balears en 1996, i en anys anteriors. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3042/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sol•licituds d'atorgament de concessió prestació serveis
televisió local. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3043/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a emissores de televisió local que operen a les Illes Balears.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3044/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a cobertura insular de les emissions de televisió local per
ones terrestres. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3045/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a desenvolupament normatiu de la Llei de la televisió local
per ones terrestres. (Mesa de 29 de maig del 1996).
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RGE núm. 3046/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a despeses de publicitat, propaganda i relacions públiques
de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut corresponents a
l'exercici 1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3047/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a millora de la qualitat i de la comercialització de les
instal•lacions assignades a l'Institut Balear de Serveis a la Joventut.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3048/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a millora de la qualitat del servei d'informació juvenil.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3049/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a suport tècnic i organitzatiu a les administracions per a les
activitats de temps lliure. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3050/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ampliació de les línies de col•laboració i assessorament
de l'IBSJ amb les entitats i associacions juvenils durant 1996. (Mesa
de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3051/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes per a l'organització d'activitats de temps
lliure, creats durant 1996. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3052/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a diferència en el pressupost inicial de despeses en
concepte de "publicitat, propaganda i relacions públiques" de
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, entre els anys 1995 i 1996.
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3053/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inversions en instal•lacions adscrites a l'Institut Balear
de Serveis a la Joventut, corresponents a 1995. (Mesa de 29 de
maig del 1996).
RGE núm. 3054/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ingressos patrimonials de l'Institut Balear de Serveis a la
Joventut. (Mesa de 29 de maig del 1996).
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RGE núm. 3066/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
rebudes del fons europeu Feoga-o del programa Foner II durant l'any
1994. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3067/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
rebudes del fons europeu Feder del programa Foner II durant l'any
1994. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3068/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
rebudes del fons europeu FSE del programa Foner II durant l'any
1994. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3069/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
rebudes del fons europeu Feoga-o del programa Foner II durant l'any
1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3070/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
rebudes del fons europeu Feder del programa Foner II durant l'any
1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3071/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
rebudes del fons europeu FSE del programa Foner II durant l'any
1995. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3072/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones contractades per a treballar al Parc de s'Albufera d'es
Grau. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3081/96, 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 29 de maig
del 1996).
RGE núm. 3082/96, 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 29 de maig del
1996).
RGE núm. 3083/96, 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 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3055/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a instal•lacions assignades a l'Institut Balear de Serveis a
la Joventut cedides en explotació. (Mesa de 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3084/96, 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 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3065/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions
subvenció del programa Foner II resoltes de l'exercici 1995. (Mesa
de 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3085/96, 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 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3086/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a contingut
de l'"ampli programa d'activitats" organitzat pel Govern per
commemorar el Dia Internacional de la Dona a Menorca. (Mesa de
29 de maig del 1996).
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RGE núm. 3087/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a actes
programats a l'illa de Menorca amb motiu del Dia Internacional de
la Dona. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3088/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a opinió
de la Conselleria d'Agricultura sobre la promoció dels refugis de
caça. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3089/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions davant els pesquers italians que calen xarxes de deriva
il•legals. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3100/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
de l'estudi sobre "Diseño, marketing y comunicación". (Mesa de 29
de maig del 1996).
RGE núm. 3101/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballs encarregats a Sener Ingeniería y Sistemas. (Mesa de 29 de
maig del 1996).
RGE núm. 3102/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
del projecte "Semillero de empresas para la mejora continua del
tejido industrial de la CA". (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3103/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estudis realitzats per Maria José Massot Ramis de Ayreflor per a
l'Institut Balear de Disseny. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3161/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
actuacions en relació a la denúncia d'overbooking al complex
"Reina de Alcúdia". (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3162/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a llicència
d'activitats turístiques dels apartaments "isla Dorada" de Son
Servera. (Mesa de 29 de maig del 1996).

RGE núm. 3168/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ramaderia
biològica a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3169/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment de
la ramaderia biològica a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3170/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a Pla de
Modernització de la planta hotelera a Eivissa i Formentera. (Mesa de
29 de maig del 1996).
RGE núm. 3171/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a normes de
seguretat per a establiments turístics. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3172/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a habitatges
en multipropietat a Eivissa i Formentera. (Mesa de 29 de maig del
1996).
RGE núm. 3173/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'un altre port comercial a Eivissa. (Mesa de 29 de maig
del 1996).
RGE núm. 3174/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a integració
laboral de discapacitats a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del
1996).
RGE núm. 3175/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
Campanya contra la Sida a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del
1996).
RGE núm. 3176/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a evolució
del sector industrial a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3177/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a empreses
de les Pitiüses acollides al Pla de Reindustrialització. (Mesa de 29 de
maig del 1996).

RGE núm. 3163/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
protecció de plantes endèmiques de les Pitiüses. (Mesa de 29 de
maig del 1996).

Palma, a 29 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

RGE núm. 3164/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
supressió de la Comissió de Salut Laboral. (Mesa de 29 de maig del
1996).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 3165/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
accidents laborals a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del 1996).

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

RGE núm. 3166/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
agricultura ecològica a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del 1996).

Quines són les peticions que ha rebut la Comunitat
Autònoma per a l'aprovació de demarcacions territorials que abastin
més d'un municipi per a la prestació de serveis de
telecomunicacions per cable a les Illes Balears?

RGE núm. 3167/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a foment
de l'agricultura ecològica a les Pitiüses. (Mesa de 29 de maig del
1996).

A)

Es Castell, a 9 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 ajuntaments de les Illes Balears s'han dirigit, en
compliment de l'article 3.3 de la Llei 42/1995, de 22 de desembre,
a la Comunitat Autònoma amb sol•licitud d'informe previ
d'aquesta per a l'aprovació de la demarcació territorial per
l'establiment d'un servei de telecomunicacions per cable?

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern de
la Comunitat Autònoma en compliment del que estableix la
disposició addicional tercera de la Llei 42/1995, de 22 de desembre,
de les telecomunicacions per cable?
Es Castell, a 9 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 9 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En quins municipis de la Comunitat Autònoma es
prestava un servei de telecomunicacions per cable abans de
l'entrada en vigor de la Llei 42/1995, de 22 de desembre, de les
telecomunicacions per cable?, especificant, si és possible,
demarcació territorial de cada servei i en quina situació es troben
una vegada l'entrada en vigor de la Llei.
Es Castell, a 9 de maig 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 escrita.
Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern de
la Comunitat Autònoma per a dictar una normativa, en l'àmbit de
les pròpies competències, per a regular la distribució de programes
propietat de programadors independents per part dels operadors de
cable, en el marc de l'article 10.1 de la Llei 42/95?
Es Castell, a 9 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Recentment, aquest diputat ha rebut les respostes escrites
amb el registre de Presidència del Govern núms. 1262, 1262, 558 i
una altra, de 29 de febrer, sense número de registre. En aquestes
respostes s'informa de les subvencions de Presidència del Govern
corresponents a l'any 1995.
Amb la possibilitat que aquesta informació no abasti la
totalitat d'ajudes concedides, i que fins i tot la localització insular de
les entitats receptores (que no sempre consta) contengui algun error,
és palesa una gran diferència en la distribució de les subvencions si
ens fixam en el fet insular. Només fent referència a aquelles que es
concedeixen a associacions de la tercera edat, associacions de dones
i associacions de veïns veurem com, tret d'error i pel que respecta
a la relació Mallorca-Menorca, es distribueixen així:
Subvencions a associacions de la tercera edat:
de Mallorca
42
de Menorca
2
Subvencions a associacions de dones
de Mallorca
20
de Menorca
0
Subvencions a associacions de veïns
de Mallorca
16
de Menorca
0
En diferents ocasions la vicepresidenta del Govern balear
ha manifestat que les subvencions es donen a partir de les
sol•licituds que es reben i que tot el procediment és correcte. És una
qüestió que no es posa en dubte, això no obstant, davant la
diferència manifesta entre les ajudes que reben les diverses
associacions de Mallorca i Menorca (i també d'Eivissa) degut a una
igual diferència en la presentació de sol•licituds, formulam les
preguntes següents:
1.- Considera el Govern que seria necessari fer un esforç
per a informar les associacions de Menorca, Eivissa i Formentera de
l'existència d'aquesta línia de subvencions? En cas positiu, com creu
que hauria de ser aquest esforç?
2.- S'ha preocupat el Govern, i, en aquest cas, quines
mesures ha adoptat davant la falta de concurrència de les
associacions de Menorca, Eivissa i Formentera a les ajudes que
aquest concedeix per fomentar l'associacionisme i les activitats
d'aquests col•lectius?
Es Castell, a 9 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 de l'Hble. Conseller d'Agricultura i Pesca a
una pregunta d'aquest diputat, el Sr. Marià Socias ens informa que
la Conselleria que dirigeix havia previst diverses accions per a
controlar la possible presència de la Caulerpa taxifolia (l'alga
tòxica) a les costes menorquines. En aquest sentit, se'ns havia
comunicat que les tasques tindrien lloc aquesta "primavera".

Quins estudis d'investigació ha realitzat o ha finançat,
totalment o parcial, l'Institut d'Estudis Baleàrics des de l'any 1991
fins l'actualitat?, especificant-ne: any, estudi, autor/a, i pressupost
invertit en cadascun.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Atès que ja entram al final de l'estació coneguda com de
primavera d'estiu, interessa saber
Ja s'han realitzat les tasques de control de la Caulerpa
taxifolia a les costes menorquines? En cas afirmatiu: Quines
accions i activitats s'han realitzat i quin ha estat el seu resultat? En
cas negatiu: Quan es pensen posar en marxa les accions
anunciades per la Conselleria d'Agricultura i Pesca?
Es Castell, a 9 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines jornades, conferències i exposicions, des de l'any
1991 fins a l'actualitat, ha realitzat o ha finançat totalment o parcial
l'Institut d'Estudis Baleàrics?, especificant-ne: activitat, any, lloc de
realització, participants i pressupost.

H)

Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins han estat els continguts de la revista de
periodicitat semestral Revista de Ciència; això és, relació
d'articles, estudis i d'altres, així com els corresponents autors o
autores, des de l'any 1991 fins l'actualitat?
Com es determina el contingut de la revista?
De quants exemplars es composa l'edició normal de la
revista i de quina manera es distribueixen?
Es Castell, a 13 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les edicions no periòdiques, amb
informació concreta de títol, contingut i autor o autora, que ha
publicat l'Institut d'Estudis Baleàrics des de l'any 191 fins
l'actualitat?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines edicions, d'opuscles divulgatius o de treballs
incorporats a sèries divulgatives ha realitzat l'Institut d'Estudis
Baleàrics des de l'any 1991 fins l'actualitat?, especificant-ne: títol,
contingut de cada edició, any d'edició, autor o autora, i cost de cada
publicació.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines audiovisuals ha editat l'Institut d'Estudis
Baleàrics des de l'any 1991 fins l'actualitat?, especificant-ne: títol,
contingut de cada edició, autors/res, cost de cada audiovisual, any
de realització, forma de distribució.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quantes hores extraordinàries s'han realitzat, durant l'any
1995, en el conjunt de l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, incloent-hi les entitats autònomes, les empreses
públiques i tots els organismes dependents del Govern de la CAIB?
Quin cost total ha representat el conjunt d'aquestes hores
extraordinàries durant l'any 1995?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

R)

Quins estudis i informes ha elaborat l'Institut d'Estudis
Baleàrics des de l'any 1991 fins l'actualitat?, especificant-ne:
objecte de l'estudi o informe, any de realització, autor o autora,
cost de l'estudi o informe i entitat o responsable sol•licitant.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quantes sessions ha celebrat la Comissió Balear del Medi
Ambient d'ençà que hem iniciat la nova legislatura?
En quantes d'aquestes reunions ha assistit el Conseller
d'Urbanisme i Ordenació del Territori del Consell Insular de
Menorca?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins han estat els continguts de la Revista d'Estudis
Baleàrics; això és, articles, estudis i d'altres, amb l'autor o autora
corresponent des de l'any 1991 fins l'actualitat?

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

Com s'estableix el contingut de la Revista d'Esudis
Baleàrics?

Quina ha estat la participació del Govern de l'Estat
espanyol en el procés de normalització lingüística en l'àmbit de
l'Administració de Justícia en el període 1991 a 1996?

De quants d'exemplars es composa l'edició normal de la
revista i de quina manera es distribueixen?
Es Castell, a 13 de maig 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.
Quines actuacions ha previst el Govern, per realitzar
durant l'any 1996, per tal d'avançar en la normalització lingüística
en l'àmbit de l'Administració de Justícia a les Illes Balears?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

S)

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

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.

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

Per quin motiu encara no s'ha constituït la Junta Rectora
del Parc Natural de s'Albufera des Grau (Menorca), quan
l'Honorable Conseller d'Agricultura i Pesca va informar que
estaria constituïda ja el passat mes de gener?

En quina data es realitzarà l'exposició sobre les Rondalles
Mallorquines, realitzada sota la direcció del Sr. Gabriel Janer
Manila, a l'illa de Menorca?
En quina sala d'exposicions es realitzarà aquesta activitat?

Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quin pressupost invertirà la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports en la realització d'aquesta exposició?
Es Castell, a 13 de maig 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.
Quines han estat les aportacions econòmiques a entitats
i empreses periodístiques sota el concepte de normalització
lingüística des de l'any 1985 fins a l'actualitat?, especificant-ne
aportació anual a cada empresa i entitat.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
Atès que en resposta a una anterior pregunta, l'Hble
Conseller de Cultura, Educació i Esports, ens anuncia la celebració
d'un cicle de conferències sobre les rondalles mallorquines en la
commemoració dels cent anys;
Quines conferències es preveu que formin part d'aquest

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

cicle?
En quines dates i lloc es realitzaran aquestes conferències?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 convenis subscrits entre les conselleries
del Govern balear i organismes autònoms i empreses públiques
amb els mitjans de comunicació escrits en català, pel que fa a la
inserció de publicitat institucional des de l'any 1985 fins
l'actualitat?, especificant-ne mitjà de comunicació concret i
despeses totals.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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.
Ateses les declaracions públiques de diferents alts
càrrecs de la Generalitat de Catalunya, en el sentit que s'intentarà
el desenvolupament de la Llei del cable per a crear un espai
comunicacional que abasti Catalunya, País Valencià i les Illes
Balears.
1.- S'ha plantejat aquesta qüestió, oficialment o
oficiosament, en les relacions entre el Govern de la CAIB i el
Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya?
2.- En cas de plantejar-se aquesta possibilitat, quina és
la posició del Govern de la Comunitat Autònoma davant
l'hipotètica creació d'un espai telecomunicacional en l'àmbit
lingüístic català?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quin pressupost s'invertirà per a la realització del cicle de
conferències a l'illa de Menorca?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Atès que en resposta a una anterior pregunta, l'Hble
Conseller de Cultura, Educació i Esports anuncia la representació
teatral a Menorca sobre alguna de les rondalles mallorquines de
l'Aplec;

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.
Quines activitats de temps lliure, socials i culturals
dirigides a la joventut es varen realitzar durant l'any 1995?,
especificant-ne, cada activitat, objectius, pressupost, lloc de
realització i participació.

En quina data i en quina sala es realitzarà aquesta
representació teatral?

Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quin pressupost invertirà la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports per a la realització d'aquesta representació
teatral?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

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.
Quines subvencions a: a) joves i famílies; b) associacions
juvenils i de família; c) consells de joventut; i d) corporacions
locals, es varen concedir, per part de la Conselleria de Governació,
en l'exercici pressupostari de 1995?, especificant-ne cada subvenció,
beneficiari, objectiu de l'ajuda i memòria de resultats d'aquesta.

En quina quantitat, i de quina manera, es distribuiran les
diverses publicacions que s'editaran durant 1996 i relatives a la
commemoració dels cent anys de les rondalles mallorquines?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins estudis sobre "la incidència i necessitats dels joves
i de la família" es varen realitzar durant l'any 1995, i quin
pressupost de despeses va significar la realització de cadascun
d'aquests estudis?
Es Castell, a 13 de maig 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.
Quins convenis per a la prestació de serveis a la joventut
es varen signar durant l'any 1995?, especificant-ne, de cada
conveni: naturalesa, parts conveniades, objectius, pressupost i
memòria de resultats.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines jornades i seminaris de voluntariat i formació de
cooperadors s'han realitzat durant l'any 1995?, especificant-ne, cada
seminari o jornades, la seva naturalesa, el lloc de realització, el
pressupost invertit, la participació obtinguda.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 "Guies per a la creació d'associacions juvenils"
es varen editar durant l'any 1995? Quin va ser el pressupost
invertit en aquesta activitat? Quina va ser la distribució de les
guies editades?

Quines campanyes de difusió i de publicitat en matèria de
joventut es varen realitzar durant l'any 1995, i quin va ser l'abast i
el cost econòmic de cada campanya?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
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 activitats s'han desenvolupat en el marc de la
"campanya d'ocupació juvenil" durant l'any 1995, i quin
pressupost s'ha invertit en aquesta campanya?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines ajudes econòmiques es varen destinar, durant l'any
1995, per a l'obertura i/o ampliació de centres juvenils i oficines
d'informació juvenil?, especificant-ne, cada ajuda singular, receptor
i objectius.

Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 es realitza el "control dels programes
de prestació social substitutòria" per part de la Conselleria de
Governació?

Entre les prioritats de la Conselleria de Governació per
1995 figurava la d'"instar les administracions locals, i col•laborar
amb elles en tot quant fos necessari, perquè elaborin els següents
documents d'especial rellevància en matèria de protecció civil:
Catàleg de recursos locals i Pla d'emergència territorial."

Quants joves de les Illes Balears han optat per la
prestació social substitutòria durant l'any 1995?, especificant-ne
distribució insular i percentatge sobre el total de joves en situació
d'elegir entre el SMO i la PSS.
Quants joves de les Illes Balears es troben, a 10 de maig
de 1996, realitzant la prestació social substitutòria?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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.
Quines publicacions informatives juvenils es varen
realitzar durant l'any 1995?, especificant-ne, objecte de cada
publicació, pressupost, tirada i distribució interinsular.
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

1.- Quines mesures es varen prendre al llarg de 1995 per
col•laborar amb les administracions locals en el sentit anteriorment
apuntat?
2.- Quantes i quines administracions locals de les Illes
Balears han realitzat i remès a la Conselleria de Governació el seu
"Catàleg de recursos locals"?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

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.

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

Entre els objectius del programa de Protecció Civil per
1995, destacava "prestar als consells insulars i als ajuntaments el
degut assessorament i col•laboració de cara a la implantació i
formació dels seus respectius cossos de Protecció Civil".

En quina situació es troba l'elaboració de "Plans
d'emergència exterior" prevista en els pressuposts de 1995?

1.- Quin assessorament i col•laboració han rebut els
ajuntaments de Menorca i el Consell Insular de Menorca durant
l'any 1995, de cara a la implantació i formació dels seus respectius
cossos de Protecció Civil?
2.- Segons el Govern de la CAIB, en quina situació es
troba el desplegament dels cossos de protecció civil a Menorca,
quines són les necessitats més urgents en la matèria?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 13 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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Entre les activitats previstes per 1995, en el programa
2231.00, apareixia en lloc destacat l'elaboració d'un "Pla
d'emergència territorial de la CAIB". Per aquest motiu:

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

1.- Quines mesures es varen adoptar durant l'any 1995 per
l'elaboració d'un pla d'emergència territorial de la CAIB?

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

2.- En quina situació es troba actualment el Pla
d'emergència territorial de la CAIB?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

En quina situació es troba l'elaboració d'un "Pla de
formació" dirigit al personal que presta els seus serveis en
Protecció Civil i que es preveia fer extensiu al voluntariat i altres
cossos de seguretat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Castell, a 13 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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En quina situació es troba l'elaboració del "Pla
d'emergència davant el risc d'inundacions", que figurava com una
activitat prioritària en els pressuposts de la Conselleria de
Governació per 1995?
Es Castell, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

AT)
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.
Respecte al compliment i control de l'Ordre del 12 d'agost
de 1993, de modificació de l'Ordre de 22 de desembre de 1992, per
la qual es regula l'allotjament de menors de 12 anys en els
establiments d'allotjament turístic.
Quantes autoritzacions i a quins allotjaments hotelers de
cadascuna de les Illes ha autoritzat la Conselleria de Turisme perquè
les habitacions autoritzades com a dobles puguin allotjar més de dos
nins menors de 12 anys o un adult?
Quantes autoritzacions sol•licitades respecte de l'anterior
punt s'han denegat?
Quantes autoritzacions i a quins establiments extrahotelers
denominats estudis de cadascuna de les Illes ha autoritzat la
Conselleria de Turisme, perquè als estudis autoritzats per a dues
places puguin allotjar més de dos nins menors de 12 anys a un
adult? Quantes de sol•licituds d'autorització al respecte s'han
denegat?
Quants i quins establiments turístics a cadascuna de les
Illes ha autoritzat la Conselleria de Turisme a elevar fins a un
màxim de 15 anys l'edat dels nins que acompanyats d'adults no
comptabilitzen com a plaça d'allotjament? Quins són els criteris que
ha adoptat la Conselleria de Turisme per a informar positivament o
negativa aquestes autoritzacions?
Palma, a 14 de maig del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

AY)

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

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

Quina ha estat la inversió realitzada pel Govern a 1995
per a la supressió de barreres arquitectòniques en espais,
instal•lacions, edificis o mitjans de transport dels quals tengui la
titularitat o dels quals faci ús?

L'Ordre de la Conselleria de Turisme, de dia 13 d'octubre
de 1995, per la qual es desenvolupa el Decret 62/1995, de 2 de juny,
pel qual es regula la prestació de serveis turístics en el medi rural de
les Illes Balears, a l'article 18 disposa la documentació que els
interessats en exercir l'activitat d'"hotel rural" han de presentar a la
Conselleria de Turisme, per tal d'obtenir l'autorització prèvia. Entres
els documents exigibles es troben:

Quina és la previsió d'inversió per a 1996 del Govern per
a la supressió de les barreres arquitectòniques?
Palma, a 14 de maig del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)

"g) Certificat o informe expedits per l'ajuntament
corresponent, en els quals constin la inexistència d'expedient
d'infracció urbanística, i que el projecte que es pretén dur a terme no
implica un augment de volum (...) de les edificacions"
Atès que existeix un projecte de conversió de la finca
rústica de Sant Ignasi, al terme municipal de Ciutadella, en hotel
rural,

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.

Atès que aquest projecte necessitarà rebre l'autorització de
la Conselleria de Turisme,

Quants d'expedients ha obert i ha resolt la Conselleria de
Turisme per l'oferta turística il•legal de cases rústiques a
cadascuna de les Illes?

Atès que existeix un informe signat per l'enginyer
municipal de l'Ajuntament de Ciutadella, emès el 7 de febrer del
1996 que, entre altres coses afirma: "S'ha detectat un lleuger
increment de volum a les dues ales laterals de l'edifici principal"

Palma, a 14 de maig del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El BOCAIB núm. 52, de 27 d'abril, publica l'Ordre de la
Conselleria de Governació per la qual s'amplia fins al dia 6 de
maig el termini per a la presentació de sol•licituds de subvenció
en matèria de policia local.
Atès que l'Ordre és de data 12 d'abril, es publica el 27
d'abril, segons el segell de correus no es remet fins el dia 3 de
maig i arriba (almenys a l'illa de Menorca) entre els dies 7 i 8 de
maig, segons els pobles als quals va dirigit,
No troba la Conselleria de Governació que l'ampliació
de terminis aprovada resulta poc eficaç?
Es Mercadal, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Atès que, tot i que la llicència d'obres sol•licitada a
l'Ajuntament va ser d'obres menors, s'han efectuat obres majors,
consistents en canvi de bigues, esbucament de parets, transformació
de finestres en portes i altres, segons consta a l''informe emès per
l'aparellador municipal de l'Ajuntament de Ciutadella, en data 13 de
desembre del 1995,
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella ha obert un expedient
de disciplina urbanística als promotors de l'esmentada obra, per
efectuar obres sense llicència municipal,
És per la qual cosa el diputat sotasignat formula la següent
pregunta, amb petició de resposta escrita:
Pensa la Conselleria de Turisme que en un cas com aquest
es pot atorgar la llicència prèvia i la llicència d'obertura d'un hotel
rural?
Es Mercadal, a 13 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

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.

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

És cert, tal i com figura en el registre mercantil, que
Foment Industrial S.A. concedí un crèdit hipotecari de 15 milions
als germans Albadalejo Ramis?

Ha rebut el Govern de la Comunitat Autònoma cap petició
per realitzar emissions en cadena per part de diferents televisions
locals, ateses característiques comunes de proximitat territorial i
d'identitas socials i culturals dels municipis afectats?

Si és cert, amb quines condicions econòmiques?
Quina és la garantia hipotecària?

En cas afirmatiu, quines peticions i quins municipis de les
Illes abastarien aquestes emissions en cadena?

Quins altres crèdits ha concedit Foment Industrial S.A.?

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

Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

BD)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 municipis de les Illes Balears han comunicat al
Govern de la Comunitat Autònoma l'acord de gestionar
directament el servei de televisió local per ones terrestres?

Quines mesures ha pres, o pensa prendre, el Govern en
compliment de l'article 8.1 de la Llei de televisió local per ones
terrestres, en el sentit d'establir límits a l'emissió de publicitat pels
serveis de televisió local per ones terrestres?
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
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.
D'acord amb l'article 9.1 de la Llei de televisions locals
per ones terrestres, a les comunitats autònomes correspon establir
els terminis perquè els ajuntaments puguin acordar la pròpia gestió
del servei de televisió local per ones terrestres.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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, per qui i amb quina periodicitat es
realitza la inspecció de la gestió de les instal•lacions assignades a
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut i que estan cedides en règim
d'explotació?
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Per això mateix, ha establert el Govern de la Comunitat
Autònoma el termini perquè els ajuntaments puguin decidir si
acorden gestionar per si mateixos els serveis de televisió local per
ones terrestres?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En cas afirmatiu, quin termini s'ha establert?
BF)
En cas negatiu, quan es pensa establir aquests terminis?
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines mesures s'han pres, o es pensen prendre, per a
complir un dels objectius del programa d'actuació de l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut: la millora de la seva implantació
territorial a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera?
Quin pressupost s'ha destinat, o es destinarà, a fer possible
aquesta millora de la implantació durant l'any 1996?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 plantilla de personal de l'IBSJ prevista per
l'any 1996?, especificant-ne grups per categories, llocs de feina,
retribucions totals de cada grup i despeses corresponents a la
seguretat social i altres despeses socials.

Quines entitats i associacions juvenils de les Illes Balears
estan enregistrades com a tals a 1 de maig de 1996?, especificant-ne
entitat o associació, domicili i àmbit d'actuació i nombre de
membres.

Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quines entitats i associacions juvenils de les Illes Balears
estaven enregistrades com a tals a 1 de maig de 1991?, especificantne nombre de membres.
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
Entre les activitats a realitzar pre l'IBSJ durant l'any
1996 figura "l'estudi de nous mercats amb especial referència als
centres d'ensenyament". Entenem que es parla de nou mercat quan
es refereix a sectors de gent jove que poden accedir a gaudir de les
instal•lacions juvenils. En aquest sentit: Quins estudis de "nous
mercats" s'han fet o s'han previst, i quin ha estat el seu resultat?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines sol•licituds, presentades pels ajuntaments
interessats, s'han remès a l'Administració autonòmica, amb petició
de concessió de continuïtat de la prestació de servei de televisió
local per ones terrestres per aquelles emissores de televisió local que
emetien amb anterioritat a l'1 de gener de 1996?
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
Quines instal•lacions juvenils, de les assignades a l'IBSJ,
compten amb reglaments interns en vigor?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 emissores de televisió local per ones terrestres
operen a les Illes Balears a 1 de gener de 1996?
Quines emissores de televisió local per ones terrestres
operen a les Illes Balears a 15 de maig de 1996?
Quin àmbit de cobertura abasta cadascuna d'aquestes
emissores?, especificant-ne termes municipals i nuclis de població.
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)

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.

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

L'article 3.1 de la Llei 41/95, de televisió local per ones
terrestres, assenyala que l'àmbit cobert per cadascuna de les
televisions locals per ones terrestres estarà delimitat pel nucli urbà
principal de població del municipi corresponent. Això no obstant,
el punt 3 del mateix article afirma que "excepcionalment" i en els
termes prevists a l'apartat 4 de l'article 7 d'aquesta llei, les
comunitats autònomes competents podran autoritzar cobertures
que superin l'estricte àmbit territorial d'una televisió local per ones
terrestres. Què diu l'apartat 4 de l'article 7? Diu que les comunitats
autònomes podran autoritzar, prèvia conformitat dels plens dels
municipis afectats, emissions en cadena en atenció a
característiques de proximitat territorial i d'identitats socials i
culturals dels dits municipis, l'illa de Menorca és indubtablement
una unitat territorial, tant en l'aspecte físic com en aquells aspectes
humans que conformen la història, la llengua, la cultura, la relació
econòmica i social, tots ells comuns.

Quines mesures s'han pres, o es pensen prendre, per a
donar compliment a un dels objectius del programa d'actuació de
l'IBSJ, com és el de millorar la qualitat i la comercialització de les
instal•lacions juvenils?

Per aquests motius
Considera el Govern de la Comunitat Autònoma que
l'illa de Menorca, ateses les seves característiques geogràfiques,
d'assentament humà, culturals, històriques i d'altres, constitueix
una unitat territorial com la prevista en l'apartat 4 de l'article 7 de
la Llei de televisió local per ones terrestres?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quin pressupost concret s'ha destinat o es destinarà al
compliment d'aquests objectius?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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.
Quines mesures s'han pres, o es pensen prendre, per a
complir un dels objectius específics de l'IBSJ per 1996, com és el de
la millora de la qualitat del Servei d'Informació Juvenil?
Quin pressupost es pensa destinar al compliment d'aquests
objectius en 1996?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
Quines mesures ha pres, o pensa prendre el Govern per
al desenvolupament normatiu en el desplegament del servei de
televisió local per ones terrestres a les Illes Balears?
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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 varen ser les despeses de publicitat, propaganda
i relacions públiques, amb una partida inicial prevista de
2.500.000 pessetes, de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut,
corresponents a l'any 1995?, indicant-ne despesa, identitat del
creditor i objectius de la despesa.
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.
Un dels objectius específics de l'IBSJ per 1996 és
l'oferiment a les administracions de suport tècnic i organitzatiu a les
activitats de temps lliure.
Quins ajuntaments de les Illes han sol•licitat, des de
primer de gener fins a avui, el suport tècnic i organitzatiu a l'IBSJ
per a activitats de temps lliure?
En què consisteix el "suport tècnic i organitzatiu" que
ofereix l'IBSJ a les administracions?
De quina manera s'ha informat als ajuntaments de les Illes
Balears, i en quina data, que es poden dirigir a l'IBSJ per a
sol•licitar el suport tècnic i organitzatiu per a activitats de temps
lliure?
Quin cost té pels sol•licitants aquest suport?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)

BV)

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

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

Quines línies de col•laboració i assessorament a les
entitats i associacions juvenils s'han ampliat respecte de les
existents en 1995?

Quines inversions en instal•lacions adscrites a l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut estan previstes durant l'any 1996?,
especificant-ne pressupost, naturalesa i instal•lació on es preveu
cadascuna de les inversions.

Amb quines entitats i associacions juvenils de les Illes
Balears es mantenen línies de col•laboració i assessorament per
part de l'IBSJ?, especificant-ne fórmula administrativa d'aquesta
relació, assessorament i col•laboració vigent de l'IBSJ amb
cadascuna de les entitats juvenils existents a les Illes Balears.
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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 escrita.

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 escrita.

Quins van ser els ingressos finals en concepte d'Ingressos
Patrimonials, de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut,
corresponents a l'exercici econòmic del 1995, i quina és la previsió
d'ingressos pel mateix concepte en 1996?, especificant-ne origen
dels ingressos.

Quins programes s'han creat durant l'any 1996, per part
de l'IBSJ, per a l'organització d'activitats de temps lliure, i dirigits
als ajuntaments i a consells insulars?
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

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 escrita.
Atès que la diferència entre els pressuposts inicials de
despeses dels anys 1995 i 1996, corresponents al concepte de
"publicitat, propaganda i relacions públiques" és palesa, ja que si,
per 1995, aquest pressupost era de 2.500.000 pessetes, per 1996 és
de 6.500.000 pessetes. Quines causes expliquen aquesta diferència
pressupostària?
Palma, a 14 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines són les instal•lacions assignades a l'Institut Balear
de Serveis a la Joventut cedides en explotació?, especificant-ne
tipus de cessió, empresa o persona jurídica que realitza l'explotació
i abast temporal de la cessió.
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines concessions de les peticions de subvenció de
l'exercici 1995 del programa operatiu Foner II s'han resolt i per
quines quanties?.
Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Mercè Amer Riera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)

CE)

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

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

Quins ingressos, per quin concepte pressupostari i per
quines quanties s'han rebut del fons europeu Feoga-o relatius al
programa operatiu Foner II, i per quins projectes durant l'any
1994?

Quins ingressos, per quin concepte pressupostari i per
quines quanties s'han rebut del fons europeu Feder relatius al
programa operatiu Foner II, i per quins projectes durant l'any 1995?
Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Mercè Amer Riera.

Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Mercè Amer Riera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
CB)
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 ingressos, per quin concepte pressupostari i per
quines quanties s'han rebut del fons europeu Feder relatius al
programa operatiu Foner II, i per quins projectes durant l'any
1994?

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 ingressos, per quin concepte pressupostari i per
quines quanties s'han rebut del fons europeu FSE relatius al
programa operatiu Foner II, i per quins projectes durant l'any 1995?
Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Mercè Amer Riera.

Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Mercè Amer Riera.

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

CG)

CC)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins ingressos, per quin concepte pressupostari i per
quines quanties s'han rebut del fons europeu FSE relatius al
programa operatiu Foner II, i per quins projectes durant l'any
1994?
Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Mercè Amer Riera.

Quines són les persones contractades pel Govern per a
treballar al Parc Natural de s'Albufera d'es Grau?
Quina és la tasca de cadascuna d'elles?
Quina és la seva titulació?
Quina és la modalitat del contracte, temps i cost?
Quina fou la publicitat de la contractació?
Quines foren les proves per avaluar la seva capacitat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el sistema de contractació?
CD)
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 ingressos, per quin concepte pressupostari i per
quines quanties s'han rebut del fons europeu Feoga-o relatius al
programa operatiu Foner II, i per quins projectes durant l'any
1995?
Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Mercè Amer Riera.

Palma, a 14 de maig del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)

CL)

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

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

Quin és el volum de llet adquirida per l'empresa
AGAMA als productors mallorquins l'any 1995?

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?

Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CM)

Quan té previst la Conselleria d'Agricultura iniciar el
procés de privatització de l'empresa AGAMA?
Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin és el contingut de l'"ampli programa d'activitats" que
el Govern de les Illes Balears ha programat el mes d'abril a l'illa de
Menorca per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la
Dona?
Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines actuacions ha duit a terme el Govern per tal
d'incrementar el consum de la llet produïda a les Illes Balears?

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

Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

CN)

Creu la Presidència del Govern que amb els actes
programats a l'illa de Menorca amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona es compleix l'objectiu de "facilitar l'accés
de les dones al món de la cultura i l'oci"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Per quin motiu des del dia 17 de novembre no s'ha tornat
a reunir la comissió mixta de seguiment de l'encomana de gestió
en matèria d'agricultura al Consell Insular de Menorca?
Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Pensa la Conselleria d'Agricultura i Pesca que es pot
afirmar que promocionar els "refugis de caça" és actuar contra els
caçadors?
Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)

CS)

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

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

Quines actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes
Balears davant la recent denúncia de Greenpeace, en el sentit que
nous pesquers italians calen xarxes de deriva il•legals a les aigües
de les Illes Balears?

S'ha realitzat el projecte "Semillero de empresas para la
mejora continua del tejido industrial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares"?

Es Mercadal, a 17 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin cost a tingut i contra quines partides i de quin
organisme o empresa s'han comptabilitzat, i quines activitats s'han
duit a terme?
Palma, a 15 de maig del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost de l'estudi "Diseño, Marketing y
comunicación" encarregat per la Conselleria de Comerç i Indústria
i contra quines partides pressupostàries?
Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
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 treballs o estudis va realitzar la Sra. Mª José Massot
Ramis de Ayreflor amb el contracte signat per l'Institut Balear de
Disseny des de la data 2-9-94 al 15-10-94?
Palma, a 15 de maig del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins treballs ha encarregat el Govern a l'empresa Sener
Ingenieria y Sistemas per quins conceptes o feines, per quin valor
i contra quines partides pressupostàries?
Palma, a 9 de maig del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines actuacions ha emprès la Conselleria de Turisme en
relació a la denúncia d'"overbooking" al complex "Reina de
Alcúdia"?
Quina és la magnitud de la sobreocupació?
La Conselleria de Turisme, aplicarà més rigor en els
expedients sancionadors per infraccions als establiments turístics en
els casos de comercialització de la modalitat "tot inclòs"?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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..
Tenen llicència d'activitats turístiques els apartaments
"Isla Dorada" de Son Servera?
Ha efectuat alguna inspecció la Conselleria de Turisme?
Quin ha estat el resultat?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)

DA)

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

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

Quantes sancions ha imposat el Govern de les Illes
Balears en virtut del que s'estableix al Decret de Protecció de
plantes endèmiques a Eivissa i Formentera després de l'entrada en
vigor del mateix?

Té coneixement la Conselleria d'Agricultura de quants
pagesos d'Eivissa i Formentera es dediquen a l'agricultura
ecològica?

Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quantes hectàrees es dediquen a les Pitiüses a aquest tipus
de conreu?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

DB)

Quin ha estat el motiu de la supressió de la Comissió de
Salut Laboral per part del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita..
Quines mesures de promoció i suport ha duit a terme la
Conselleria d'Agricultura per al desenvolupament de l'agricultura
ecològica a les Pitiüses?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 ha estat el nombre d'accidents laborals a Eivissa i
Formentera durant l'any 1995?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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..
Té coneixement la Conselleria d'Agricultura de quants
ramaders es dediquen a Eivissa i Formentera a la ramaderia
biològica?
Quants caps de bestiar es crien a les Pitiüses segons les
normes de la ramaderia biològica?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 de promoció i suport ha dut a terme la
Conselleria d'Agricultura per al desenvolupament de la ramaderia
biològica a les Pitiüses?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)

DI)

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

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

Quin és el grau de compliment del Pla de Modernització
de la Planta Hotelera a Eivissa i Formentera?

Té prevista el Govern de les Illes Balears alguna iniciativa
per a la integració laboral de persones amb discapacitats físiques i
psíquiques a Eivissa i Formentera?

Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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..
Segons una publicació empresarial de les Illes Balears,
alguns establiments turístics encara no havien presentat el
certificat de seguretat segons les normes del Decret 13/85, sobre
noves normes de seguretat obligatòries per a establiments turístics.

DJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 de Sanitat, quan durà a terme finalment la
campanya preventiva contra la SIDA a les Pitiüses?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

pot assegurar la Conselleria de Turisme que tots els
establiments turístics esmentats compleixen els requisits establerts
en el Decret 13/85?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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..

DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 ha estat l'evolució del sector industrial a les Pitiüses
durant els anys 1994 i 1995?
Quin coneixement s'espera per al 1996?

Té coneixement la Conselleria de Turisme de quin és el
nombre de les places turístiques ofertades en règim de
multipropietat a Eivissa i Formentera?

Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quin control exerceix la Conselleria sobre aquest tipus
d'oferta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

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

Quantes empreses de les Pitiüses s'han acollit al Pla de
Reindustrialització?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
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 ha estat la quantitat atorgada a empreses de les
Pitiüses en concepte d'ajuts pel Pla de Reindustrialització?

Subscriu el Govern de les Illes Balears l'opinió recollida
al document base de les Directrius d'Ordenació Territorial de les
Balears en el sentit que Eivissa necessita un altre port comercial?
Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 24 de maig del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3062/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a constitució del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
(Mesa de 29 de maig del 1996).
RGE núm. 3063/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del projecte i gestió del transvasament de sa
Costera. (Mesa de 29 de maig del 1996).
Palma, a 29 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, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'Arxiu de la Corona d'Aragó, situat a Barcelona, és un
dels dipòsits documentals més importants d'Europa, integrat pels
fons de l'antiga cancelleria reial de la Corona d'Aragó i per altres
procedents de diverses institucions. Tot i la seva denominació, la
incorporació -especialment després de la Guerra Civil d'Espanyade fons de procedències molt diverses ha acabat convertint l'antic
Arxiu Reial de la Corona d'Aragó en un dipòsit general de
documentació antiga. Els fons d'aquest Arxiu són essencials pels
estudis històrics relatius als territoris que integren la Corona
d'Aragó.
L'Arxiu de la Corona d'Aragó -tot i la seva ubicació a
Barcelona- té un indiscutible caràcter supracomunitari que no fa
aconsellable la seva transferència a la Generalitat de Catalunya.
Tampoc no té un caràcter general a nivell d'Espanya que permeti
considerar-lo estrictament de titularitat de l'Estat. Per tot això, els
Estatuts d'Autonomia de Catalunya (1979), de la Comunitat
Valenciana (1982), d'Aragó (1982) i de les Illes Balears (1983),
han plantejat unànimement la mateixa solució: una norma de
l'Estat ha de crear i regular la composició i funcions del Patronat
de l'Arxiu de la Corona d'Aragó en el qual, a més del Govern de
la Nació, tendran representació preeminent Aragó, les Illes
Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana.
La materialització de les previsions en relació al
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó ha resultat, però, un
procés molt dificultós que, fins el dia d'avui, n'ha impedit la seva
constitució mitjançant la corresponent norma legal. Un element de
conflicte ha estat la proposta impulsada des d'algunes institucions,
organismes o persones de Catalunya, la gestió dels quals hauria de
reservar-se estrictament a la Generalitat de Catalunya, amb
exclusió tant del Govern d'Espanya com dels Governs autònoms
d'Aragó, de les Illes Balears i de la Comunitat Valenciana.
Els dies 22 i 23 de maig del 1990, representants del
Parlament de les Illes Balears -juntament amb representants dels
Parlaments d'Aragó, de Catalunya i de la Comunitat Valencianaparticiparen a Saragossa a unes jornades de treball convocades per
les Corts d'Aragó, amb la finalitat d'estudiar la constitució del
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Els treballs finalitzaren
sense una proposta clara d'acord. Un element de conflicte foren les
pretensions, exposades pel representant del Parlament de
Catalunya que, abans de constituir el Patronat, fossin identificats
i segregats de l'Arxiu els fons estrictament catalans afegits a l'antic
Arxiu Reial de la Corona d'Aragó. Aquestes propostes provocaren
immediatament airades reaccions dels representants d'Aragó, en
reacció de les propostes del representant de Catalunya, arribà a
suggerir que l'Arxiu fos traslladat a Saragossa. Els representants
de les Illes Balears intentaren superar el conflicte mitjançant tres
elements fonamentals: Defensar la unitat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, sense admetre que se'n segregassin cap tipus de fons;
mantenir la ubicació de l'Arxiu a la ciutat de Barcelona; i instar a
impulsar les gestions per tal de constituir, mitjançant una Llei, el
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, d'acord amb les
disposicions dels Estatuts d'Autonomia.

Els plantejaments defensats a les jornades de Saragossa
foren remesos al Parlament de les Illes Balears el 6 de juny de 1990
i exposats a la Comissió de Cultura, Educació i Esports de la
Cambra, sense que cap Grup Parlamentari en manifestàs
discordança. Lamentablement, tot i els anys transcorreguts, no s'ha
avançat gens en la constitució del Patronat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó. Contràriament, els plantejaments de segregar-ne fons,
exposats pel representant de Catalunya a les jornades de Saragossa
(1990) -amb virulentes reaccions dels representants d'Aragó i de la
Comunitat Valenciana- han agafat una nova i més perillosa
dimensió. El 9 de maig de 1996, el Parlament de Catalunya aprovà
diverses resolucions relatives a l'Arxiu de la Corona d'Aragó que
insisteixen el segregar-ne fons estrictament catalans; reduir les
funcions del futur Patronat de l'Arxiu "només pels fons documentals
que són d'interès comú a diferents comunitats autònomes per llur
pertinença a l'Antiga Corona d'Aragó"; i plantejar el traspàs de la
gestió de l'Arxiu a la Generalitat de Catalunya. Aquestes
resolucions del Parlament de Catalunya han donat lloc a
manifestacions de desacord a Aragó, a les Illes Balears i a la
Comunitat Valenciana.
Amb la finalitat de donar compliment al que preveu la
Disposició Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia per a les
Illes Balears en relació al Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó,
el GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- Iniciar les gestions pertinents amb les assemblees
legislatives d'Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana per tal de
celebrar, durant l'any en curs, unes jornades de treball a fi
d'impulsar la constitució del Patronat de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó.
2.- L'Arxiu de la Corona d'Aragó ha de mantenir
íntegrament la seva unitat amb els fons que l'integren, sia quina sia
la seva procedència, i ha de continuar la seva ubicació a la ciutat de
Barcelona.
3.- Atès el seu caràcter supracomunitari, l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, amb la totalitat dels fons que l'integren, no ha de
ser transferit- ni en titularitat ni en gestió- a cap Comunitat
Autònoma, sinó esser gestionat conjuntament de forma integral per
les representacions del Govern d'Espanya i de les Comunitats
Autònomes d'Aragó, Illes Balears, Catalunya i Comunitat
Valenciana a través del Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
4.- El Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó ha d'estar
format per una representació paritària entre les Comunitats
Autònomes d'Aragó, Illes Balears, Catalunya i Comunitat
Valenciana que, en conjunt, serà preeminent sobre la representació
que hi tengui el Ministeri d'Educació i Cultura.
5.- La Llei que reguli la composició i funcionament del
Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó hi podrà preveure la
participació, a nivell consultiu, d'altres territoris que integraren la
Corona d'Aragó, tant dels qui són part del territori d'Espanya (Regió
de Múrcia), com dels de les repúbliques de França (Montpeller,
Rosselló i altres antics comtats i senyorius) i d'Itàlia (Nàpols,
Sardenya i Sicília).
6.- El Director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó haurà
d'acreditar el coneixement de les institucions i dels idiomes de
l'antiga Corona d'Aragó."
Palma, a 17 de maig del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

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.
Les nombroses al•legacions presentades al Projecte de
transvasament de "Sa Costera", especialment en defensa de
l'actual, i tradicional, sistema hidràulic de la vall de Sóller; els
diversos contactes entre el Govern Balear i el Ministeri d'Obres
Públiques, així com amb l'Ajuntament de Sóller; les persistents
actuacions de la Plataforma per la Defensa de l'Aigua de Sóller,
fan palesa la necessitat que el Parlament expressi la seva voluntat
en relació als criteris que han d'informar la modificació del
projecte i la seva posterior gestió hidràulica.
Per tot això el Grup parlamentari Socialista, presenta
davant el Ple, la següent Proposició no de Llei:
1.- El Govern modificarà el projecte anomenat
"Aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la Sierra de
Tramuntana de Mallorca" d'acord amb els següents criteris:
1.1. S'eliminarà l'estació impulsora de Son Barranco i tot
el que es proposava a la zona de Sa Font de S'Olla.
1.2. El dipòsit previst a es Camp de sa Mar, se situarà a
un emplaçament alternatiu acordat amb l'Ajuntament de Sóller.
1.3. S'enterraran les canonades d'impulsió entre Ca na
Menga fins el túnel.
1.4. Totes les obres es faran segons la tipologia i qualitat
tradicional de la Serra de Tramuntana.
1.5. Es proveirà el municipi de Sóller, en cas d'escassesa
amb aigua del projecte.
1.6. Es constituirà dins el llit del torrent a l'altura de
s'Estació, una canonada que condueixi l'aigua sobrant de la Vall,
sense contaminació fins a una captació situada a prop de la
desembocadura. El sistema garantirà que només entrarà aigua en
la conducció quan l'aqífer de la Vall vessi.
2.- El Govern facilitarà a l'Ajuntament de Sóller, al
Sindicat de Regants i a la Cooperativa el seguiment de les obres
i assegurarà la seva participació en la gestió del nou sistema
hidràulic.
Palma, 16 de maig del 1996.
El Portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 3093/96, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a homenatge a Josep Mascaró Pasarius, amb qualificació de
tramitació davant comissió (Mesa de 29 de maig del 1996).
Palma, a 29 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, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura..
Dissabte dia 11 de maig ens deixava en Josep Mascaró
Pasarius, menorquí i impulsor de la ciència històrica a Balears
durant els anys 50 i 60.
El Sr. Mascaró, amb el seu afany treballador i la seva
curiositat infinita, ens ha deixat una obra cabdal en investigació
històrica i toponímica.
La seva tasca de camp es va centrar, principalment, en la
catalogació dels jaciments arqueològics de les illes de Mallorca, que
es va concentrar en les "Instrucciones para la defensa de los sitios
arqueológicos y científicos. Monumentos prehistóricos y
protohistóricos de las islas de Mallorca y Menorca". Aquest fet, que
en el seu moment ja va tenir la consideració d'una gran obra, va
prendre actualitat i pragmatisme defini el dia que es va aprovar la
Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol, per la qual tots els
monuments catalogats a l'inventari de 1967 varen ser declarats béns
d'interès cultural per ministeri d'aquesta llei.
Els seus catàlegs i inventaris de monuments són, encara
avui, complement i eina imprescindible per a qualsevol investigació
arqueològica que es vulgui emprendre a les Balears. Gràcies a
aquesta recopilació patrimonial, es varen establir les bases d'una
sistematització tipològica dels principals jaciments arqueològics de
la nostra comunitat, i es plantejaren les primeres hipòtesis
científiques sobre la seva funcionalitat i cronologia.
El recull toponímic tampoc té preu. S'ha convertit en un
instrument d'un valor incalculable pel que suposa de rescat de les
nostres més antigues expressions del camp i la ciutat, que, en
definitiva, és una forma d'humanitzar i apropiar-se del territori.
Aquesta tasca ha permès la conservació d'un tresor lingüístic i
toponímic que ens defineix històricament com a poble.
Per aquests motius, que varen ser reconeguts pel Govern
balear en concedir-li la medalla d'or de la Comunitat Autònoma el
passat mes de març, el Grup Popular presenta la següent:
Proposició no de llei
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a dur a terme les activitats de difusió necessàries per donar a
conèixer la transcendència de l'obra històrica de Josep Mascaró
Pasarius i les conseqüències d'ella avui en dia.
Palma, a 16 de maig del 1996.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a manteniment de la Interpel•lació RGE núm.
2223/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de maig del 1996, a la vista de l'escrit RGE núm. 3061/96,
presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el
qual comunica el seu desig de mantenir la interpel•lació de
referència, relativa a l'aplicació de la Llei 3/1987, de mesures de
foment del patrimoni històric de les Illes Balears, publicada en el
BOPIB núm. 39, de 30 d'abril del 1996, acordà atendre la petició
formulada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Relativa a renúncia a la condició de diputat del Sr. Mateu
Morro i Marcé.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de maig del 1996, restà assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 3191/96, pel qual el Sr. Diputat Mateu Morro i Marcé,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la seva renúncia
a la condició de diputat.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a dimissió del President de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 29 de maig del 1996, a la vista de l'escrit RGE núm. 3192/96,
presentat pel diputat Molt Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera,
mitjançant el qual comunica la seva decisió de dimitir del càrrec de
President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, acordà
d'admetre'l a tràmit, d'assabentar-se'n del contingut i de donar-se
per informada que la Presidència del Parlament adoptarà les
disposicions pertinents per a l'acompliment del que preveu l'article
141 del Reglament de la Cambra, en concordança amb el 31 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i amb l'11 de la Llei de
Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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