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BY) RGE núm. 3722/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals de
Formentera que tenen previst millorar durant l'any 1996 1227
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N) A la Pregunta RGE núm. 120/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a millora instal•lacions d'engreix de
porquí. 1231

 
O) A la Pregunta RGE núm. 121/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a pagesos gestors del medi natural. 1231

 
P) A la Pregunta RGE núm. 122/96, presentada per l'Hble Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a millora d'estructures. 1231

 
3.17. INFORMACIÓ

A) Relativa a proposta de creació d'una Comissió no Permanent d'investigació sobre desviaments de depòsits bancaris del Govern.
1231
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2. COMISSIONS
PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a dimissió del president de la Comissió

d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de juliol del 1996, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 3631/96, presentat per l'Hble. Sr. Diputat José
María González i Ortea, mitjançant el qual presenta la seva
dimissió del càrrec de president de la Comissió d'Economia, i
acordà de traslladar l'escrit a la comissió de referència per tal que
se'n procedeixi a la nova elecció corresponent.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3687/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a col•laboració del Govern de la
Comunitat amb l'Administració de Justícia per a la introducció de
les noves mesures previstes a la Llei Orgànica 10/95 del Codi Penal
(Mesa de 3 de juliol del 1996).

Palma, a 3 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que

preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
formula al Govern de la Comunitat Autònoma la següent
interpel•lació per tal que sigui debatuda en el Ple de la Cambra.

Davant l'entrada en vigor el dia 25 de maig del 1996 de
la Llei Orgànica 10/95 del Codi Penal, es fa necessari que el
Govern balear arbitri les mesures necessàries de col•laboració dels
distints serveis de la Comunitat amb l'Administració de Justícia.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista interpel•la
el Govern sobre:

La política de col•laboració, assistència i seguiment de
les noves penes previstes a la Llei Orgànica 10/95 del Codi Penal
entre el Govern de la Comunitat i l'Administració de Justícia.

Palma, a 27 de juny del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3475/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que
varen realitzar trasllats amb ambulància de malalts de Gesma durant
l'any 1995 (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3476/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que es
varen presentar al concurs per a cobrir els serveis de trasllats amb
ambulància dels malalts dependents de l'empresa Gesma (Mesa de 3
de juliol del 1996).

 RGE núm. 3477/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total del
servei d'ambulància de l'empresa Gesma durant l'any 1995 (Mesa de
3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3478/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses que es
varen presentar al concurs per al subministrament d'un ecocardiògraf
per a l'empresa Gesma (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3479/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a primer cas
d'"overbooking" de la temporada 96 (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3480/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retard en la
finalització de les obres d'ampliació de la carretera d'Eivissa a Sant
Antoni (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3481/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "cooperació amb TT.OO." (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3482/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "eventos y patrocinios" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3483/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "subvencions" (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3484/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "assistència a fires" (Mesa de 3 de juliol del
1996).
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 RGE núm. 3485/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "estudis mercats emissors" (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3486/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "educacionals i periodistes" (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3487/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "campanyes publicitàries" (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3488/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "publicacions" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3489/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "campanyes de neteja" (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3490/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "diapositives i audiovisuals" (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3491/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "relacions públiques" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3492/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "pla de marketing" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3493/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "programes concurs en TV" (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3494/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "presentacions diverses" (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3495/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "seminaris i congressos" (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3496/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "oficina internacional de mitjans de
comunicació" (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3497/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "comercialització directa" (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3498/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "publireportatge" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3499/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "congrés DRV" (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3500/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "despeses generals" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3501/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "contraportadas TT.OO." (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3502/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "acciones conjuntas TT.OO." (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3503/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "eventos" (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3504/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "asistencia a ferias" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3505/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "estudios mercado" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3506/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "educacionales" (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3507/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "periodistas" (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3508/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "campañas publicitarias" (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3509/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "publicaciones" (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3510/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "campañas limpieza" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3511/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "diapositivas y audiovisuales" (Mesa de 3 de
juliol del 1996).
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 RGE núm. 3512/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "relaciones públicas" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3513/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "programas TV" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3514/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "presentaciones" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3515/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "seminarios i congresos" (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3516/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "publireportajes" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3517/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "subvenciones" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3518/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "servicios exteriores" (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3519/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la despesa d'Ibatur en "gastos extraordinarios" (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3520/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pressupost d'ingressos de Foment Industrial (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3521/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pressupost de despeses de Foment Industrial (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3522/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
pressupost de despeses de Foment Industrial (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3523/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a desviació
pressupostària negativa (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3529/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a gestió sanitària (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3618/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes o activitats de medi ambient pels quals s'han concedit
4.000.000 pessetes al Consell Insular de Menorca (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3620/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
a Menorca del Segon Pla d'embelliment (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3621/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
per a la vigilància de la qualitat de les aigües depurades (Mesa de 3
de juliol del 1996).

 RGE núm. 3622/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
de carreteres (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3623/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
redistribució quotes lleteres (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3624/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Erasmus (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3625/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a associacions no governamentals dedicades a la
conservació de la natura (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3626/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'informació juvenil i contractació laboral (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3627/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
regadius (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3628/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Futures (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3634/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició
de vestuari esportiu (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3635/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
negociacions entre el president del Govern de la CAIB i el president
del Consell Insular d'Eivissa. (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3636/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'un poliesportiu al municipi d'es Mercadal (Mesa de 3
de juliol del 1996).

 RGE núm. 3637/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a visita dels
ajuntaments per part del president del Govern (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3638/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
contractació d'assessors (Mesa de 3 de juliol del 1996).
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 RGE núm. 3705/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'ordenació de recursos de la serra de Tramuntana (Mesa de 3 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3706/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi
de turisme sostenible al Parc de Mondragó (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3714/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contractes Estudio Tempo (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3716/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a SOS Animal (Mesa de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3718/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Protocol Balear, S.L. (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3719/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals
de Mallorca que tenen previst millorar durant l'any 1996 (Mesa de
3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3720/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals
de Menorca que tenen previst millorar durant l'any 1996 (Mesa de
3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3721/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals
d'Eivissa que tenen previst millorar durant l'any 1996 (Mesa de 3
de juliol del 1996).

 RGE núm. 3722/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a camins rurals
de Formentera que tenen previst millorar durant l'any 1996 (Mesa
de 3 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3723/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sol•licituds de
millora de camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments
de l'illa de Mallorca els anys 1995 i 1996. (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3724/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sol•licituds de
millora de camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments
de l'illa de Menorca els anys 1995 i 1996. (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3725/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sol•licituds de
millora de camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments
de l'illa d'Eivissa els anys 1995 i 1996. (Mesa de 3 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3726/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sol•licituds de
millora de camins rurals que s'han rebut dels diferents ajuntaments
de l'illa de Formentera els anys 1995 i 1996. (Mesa de 3 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3727/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora dels
camins rurals de les Illes Balears. (Mesa de 3 de juliol del 1996).

Palma, a 3 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses varen realitzar trasllats amb ambulància
de malalts de Gesma durant l'any 1995?

Palma, a 4 de juny del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses es varen presentar al concurs publicat en
el BOCAIB de dia 15 de febrer de 1996 per a cobrir els serveis de
trasllat amb ambulància de malalts dependents de l'empresa Gesma?

Palma, a 4 de juny del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost total del servei d'ambulància per al
transport de malalts de l'empresa Gesma durant l'any 1995?

Palma, a 4 de juny del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines empreses es varen presentar al concurs publicat al
BOCAIB de dia 15 de febrer de 1996 per al subministrament d'un
ecocardiògraf per a l'empresa Gesma?

Quines varen ser les ofertes presentades?

Palma, a 4 de juny del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El passat mes de maig es va produir el primer cas
d'overbooking de la temporada 96 a les nostres illes, concretament
a tres establiments de la companyia "Mac Hotels" anomenats
Hotel Júpiter, Hotel Saturno i Hotel Marte, tots ells emplaçats a
l'Albufera d'Alcúdia.

- Ha rebut la Conselleria de Turisme alguna denúncia
per part dels tour operators o per part dels turistes afectats per
aquest suposat cas d'overbooking?

- En cas de no existir cap mena de denúncia, té previst
la Conselleria de Turisme actuar d'ofici i obrir una investigació
sobre aquest fet i les possibles responsabilitats que se'n derivin?

- En cas que, fruit de les investigacions, es comprovi que
existeix sobrevenda de places, té previst la Conselleria de Turisme
obrir expedient sancionador en aquests tres establiments?

Palma, a 4 de juny del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les obres d'ampliació de la carretera d'Eivissa a Sant
Antoni duen un retard important en la seva finalització amb les
greus conseqüències que això provoca quan ja ens trobam a plena
temporada turística.

Quin és el motiu d'aquest retard?

Té previst la Conselleria d'Obres Públiques prendre
alguna mesura davant aquest retard?

Palma, a 18 de juny del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 98 milions de pessetes de "cooperació
amb TT.OO."

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 156 milions de pessetes en "eventos y
patrocinios"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 50 milions de pessetes en
"subvencions"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 116 milions de pessetes en
"assistència a fires"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 20 milions de pessetes en "estudis
mercats emissors"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 84 milions de pessetes en
"educacionals i periodistes"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 90 milions de pessetes en
"campanyes publicitàries"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 95 milions de pessetes en
"publicacions"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 20 milions de pessetes en "campanyes
de neteja"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 6 milions de pessetes en "diapositives
i audiovisuals"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 8 milions de pessetes en "relacions
públiques"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 12 milions de pessetes en "pla de
marketing"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 12 milions de pessetes en
"programes concurs en TV"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 16 milions de pessetes en
"presentacions diverses"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 18 milions de pessetes en "seminaris
i congressos"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 7 milions de pessetes en "oficina
internacional de mitjans de comunicació"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 50 milions de pessetes en
"comercialització directa"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 8 milions de pessetes en
"publireportatge"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 84 milions de pessetes en "congrés
DRV"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

En la memòria explicativa del pressupost per a 1995
d'Ibatur figura una partida de 50 milions de pessetes en "despeses
generals"

Quin és el detall de la despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 52.888.286 pessetes en "contraportadas TT.OO."

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 26.531.634 pessetes en "acciones conjuntas TT.OO."

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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.

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 172.134.855 pessetes en "eventos"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 77.811.039 pessetes en "asistencia a ferias"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 10.401.903 pessetes en "estudios mercado"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 21.604.990 pessetes en "educacionales"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 42.821.025 pessetes en "periodistas"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 110.446.523 pessetes en "campañas publicitarias"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 68.888.651 pessetes en "publicaciones"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 13.033.196 pessetes en "campañas limpieza"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 4.332.921 pessetes en "diapositivas y audiovisuales"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 8.000.000 pessetes en "relaciones públicas"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 1.419.566 pessetes en "programas TV"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 8.466.244 pessetes en "presentaciones"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 7.450.380 pessetes en "seminarios y congresos"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 3.279.684 pessetes en "publireportajes"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 32.855.000 pessetes en "subvenciones"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 7.490.404 pessetes en "servicios exteriores"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom del
perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons la liquidació del pressupost d'Ibatur de 1994, es
gastaren 140.617.545 pessetes en "gastos extraordinarios"

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant el nom
del perceptor, quantitat i concepte de la despesa?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El pressupost de Foment Industrial per a l'any 1995
preveu 31 milions per ingressos patrimonials.

Quin ha estat el resultat i el detall d'aquestes previsions?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El pressupost de Foment Industrial per a l'any 1995
preveu 290.325.000 pessetes per a inversions en "immobilitzat
material"

Quin ha estat el resultat i el detall d'aquestes previsions?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El pressupost de Foment Industrial per a l'any 1995
preveu 430 milions per a inversions financeres a través de
participacions en noves societats.

Quin és el detall d'aquestes inversions, especificant el
nom de la societat, quantia de la inversió i motiu que la justifica?

Palma, a 17 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons l'estat d'execució d'ingressos del Compte General
de 1994, el concepte 702 "Fons CEE via administració de l'Estat"
que comptava amb un crèdit definitiu de 1.723.804.945 pessetes va
sofrir una desviació pressupostària negativa de 1.476.980.773
pessetes. Per quin motiu?

Palma, a 18 de juny del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons els distints articles de la Llei general de sanitat
14/86, de 25 d'abril, quin és el nivell d'implantació dels consells de
salut d'àrea de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera. En quina
data s'han constituït, quina és la seva composició i si han elaborat
les memòries respectives?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins projectes o activitats de medi ambient s'han
concedit 4.000.000 pessetes al Consell Insular de Menorca?

Palma, a 17 de juny del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions previstes per la Conselleria de
Turisme a Menorca, dins 1996, en el marc del segon Pla
d'embelliment de les zones turístiques?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines persones i en quina representació formen la
comissió que ha de controlar la qualitat de les aigües residuals
depurades, constituïda formalment el dia 29 de març de 1996?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes de construcció de carreteres
presentats pel Govern de la Comunitat per a ser finançats en el
conveni a signar amb el Ministeri d'Obres Públiques?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions i partides pressupostàries
previstes i executades pel Govern de la Comunitat Autònoma per
a la redistribució a les nostres illes de la quota lletera lliure a partir
de la finalització del Pla d'abandonament de la producció?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la participació del Govern de la Comunitat
Autònoma en el projecte de reequipament d'instal•lacions esportives
i culturals aprofitant les pedreres existents a la Platja de Palma, dins
el programa comunitari Erasmus?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantia econòmica i la seva finalitat, rebuda
per cadascuna de les associacions no governamentals dedicades a la
conservació de la natura per part del Govern de la Comunitat
Autònoma a 1994?

I a 1995?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

Quin és el balanç del funcionament de les oficines
d'informació juvenil com a borses de contractació?

Quants de joves han trobat treball?

Quina ha estat la durada de cada contracte de treball?

Quina ha estat la contractació de cadascuna de les oficines
d'informació juvenil?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat i els conceptes a què correspon
l'ajut compromès del Govern de l'Estat amb les Illes Balears dins
el Pla Nacional de Regadius?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els projectes i quantitats que dins el Pla
Futures el Govern de la Comunitat ha sol•licitat l'ajut de
l'Administració de l'Estat?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

El BOCAIB núm. 62, de dia 21.5.96, publica una
notificació de la resolució del conseller de Cultura, Educació i
Esports per la qual s'adjudica el contracte per dur a terme
l'adquisició de vestuari esportiu per valor de 4.996.352 pessetes.

Quin és l'objectiu d'aquesta adquisició de vestuari
esportiu?

Quin és el seu destí?

Es Mercadal, a 21 de juny del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que s'han produït diferents i contradictòries notícies
sobre l'existència o no de negociacions dels recentment elegit
president de la CAIB i un diputat de Menorca, o amb el president
del Consell Insular d'aquesta illa.

Atès l'interès que per als ciutadans té conèixer si s'han
produït negociacions entre els dos màxims responsables
d'institucions tan importants com són la Presidència del Govern de
la CAIB i el president del Consell Insular de Menorca.

El diputat sotasignat formula les següents preguntes:

- S'han produït negociacions, prèvies a la investidura,
entre l'actual president del Govern de les Illes Balears i el
president del Consell Insular de Menorca?

- Quins són els acords als quals s'ha arribat?

- És cert que entre les qüestions reclamades des de
Menorca s'hi trobava la petició que en la composició del Govern hi
figurés un menorquí o menorquina i que, a més a més, aquest "no
quedés relegat a una conselleria de segon ordre" (El Día del Mundo,
11.6.96)?

- S'han produït negociacions al mateix nivell amb els
presidents dels altres consells insulars? Amb quin resultat?

Es Mercadal, a 21 de juny del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fa més de dos anys que l'Ajuntament d'es Mercadal va
remetre a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports la quantitat
de 70 milions de pessetes destinats a la construcció del poliesportiu
d'aquest municipi.

Atès que l'Ajuntament va haver d'endeutar-se per fer front
a aquesta inversió,

Atès que passats més de dos anys encara no es compta
amb el poliesportiu,

Quins interessos han generat els 70 milions en favor de la
Conselleria de Cultura?

S'han produït converses entre la Conselleria de Cultura i
l'Ajuntament d'es Mercadal per tal de garantir que aquest
ajuntament rebi una compensació per aquest concepte? En quina
data? Quins han estat els interlocutors per ambdues parts? Quin ha
estat el resultat d'aquestes converses?

Quin tipus de compensació s'ha ofert des de la Conselleria
de Cultura a l'Ajuntament d'es Mercadal?

En quina data calcula la Conselleria de Cultura que es
podrà inaugurar l'esmentat poliesportiu?

Es Mercadal, a 26 de juny del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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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.

Pensa el nou president del Govern de les Illes Balears,
Sr. Jaume Matas, tal i com va fer el seu antecessor, visitar tots els
ajuntaments de les Illes Balears?

Es Mercadal, a 26 de juny del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sota la presidència del Govern del Sr. Cristòfol Soler, el
nombre d'assessors contractats va passar de 33 a 22, fruit de la
voluntat política de reduir la despesa pública en aquest tipus de
contracte.

Les primeres manifestacions realitzades pel nou
president, Sr. Jaume Matas, han donat a entendre la possibilitat
d'un canvi de política al respecte.

Pensa el president del Govern de les Illes Balears
mantenir la limitació del nombre d'assessors contractats a
l'administració autonòmica, fixant-la en el mateix nombre que el
Sr. Soler, és a dir, 22 assessors?

Es Mercadal, a 26 de juny del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina fase es troba el Pla d'ordenació de recursos de
la Serra de Tramuntana?

Qui elabora d'esmentat Pla?

Quan està prevista la seva aprovació?

Palma, a 27 de maig del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

En què consisteix el programa de tres anys per l'estudi de
turisme sostenible al Parc de Mondragó anunciat pel  Sr. Lillo de la
Federació de Parcs Nacionals i Naturals d'Europa, a Palma, el passat
dia 17 de maig?

Palma, a 27 de maig del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Quins contractes han formalitzat les conselleries o
empreses públiques amb l'empresa Estudio Tempo des de l'any 1993
fins ara, especificant el tipus de contracte, el motiu i la quantitat?

Palma, a 28 de juny del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el grau de compliment dels reglaments, permisos,
condicions, etcètera de la societat SOS Animal, en relació a la Llei
1/92, i el Decret 56/94, sobre protecció dels animals que viuen a
l'entorn humà, i si s'ha produït qualsevol tipus d'acció o denúncia?

Palma, a 20 de juny del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És correcta la informació apareguda als mitjans de
comunicació social en el sentit que s'abonaren 1.000.000 de pessetes
a l'empresa Protocol Balear, S.L., per assessorament en la redacció
del discurs d'investidura del Sr. Soler?

Quins contractes ha establert l'Administració autonòmica
amb la referida empresa durant els darrers anys, per quines quanties,
per quins conceptes i amb quin tipus de modalitat contractual?

Palma, a 1 de juliol del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quins camins rurals de l'illa de Mallorca té previst la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria millorar durant l'any
1996?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins camins rurals de l'illa de Menorca té previst la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria millorar durant l'any
1996?

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

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

Quins camins rurals de l'illa d'Eivissa té previst la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria millorar durant l'any
1996?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins camins rurals de l'illa de Formentera té previst la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria millorar durant l'any
1996?

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

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 sol•licituds de millora de camins rurals ha rebut la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria dels diferents
ajuntaments de l'illa de Mallorca els anys 1995 i 1996?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA) 
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 sol•licituds de millora de camins rurals ha rebut la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria dels diferents
ajuntaments de l'illa de Menorca els anys 1995 i 1996?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quines sol•licituds de millora de camins rurals ha rebut la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria dels diferents
ajuntaments de l'illa d'Eivissa els anys 1995 i 1996?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quines sol•licituds de millora de camins rurals ha rebut la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria dels diferents
ajuntaments de l'illa de Formentera els anys 1995 i 1996?

Palma, a 27 de juny del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quina política té la Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria quant a la millora dels camins rurals de les Illes
Balears? Quins són els criteris d'actuació en aquest tema? Com es
poden acollir els pagesos col•lectivament o individualment per tal
d'aconseguir aquesta millora?

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

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3617/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compromisos o acords i exigències per assegurar el vot del diputat
Avel•lí Casasnovas a la investidura del President de la CAIB (Mesa
de 3 de juliol del 1996).

Palma, a 3 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els compromisos o acords contrets i
exigències fetes pel diputat Hble. Sr. Avel•lí Casasnovas al
president del Govern de la Comunitat per tal d'assegurar el vot del
diputat a la investidura del president i l'estabilitat del seu govern?

Palma, a 19 de juny del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES

Ordre de Publicació
A) 

A la Pregunta RGE núm. 2/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a Sefobasa. (BOPIB núm. 27 de 18
de gener del 1996).

1.- Al finalitzar l'any 1995 venceren 76 contractes, els
contractes esmentats acabaren al finalitzar l'obra i servei objecte del
mateix contracte, pel qual hi havia renovació.

2.- L'empresa pública Sefobasa treballa i contracta per
obres determinades, i les esmentades obres normalment tenen un
termini d'execució. Després els contractes son per obres i serveis
que finalitzen a l'acabar les obres. Per altre part s'ha iniciat i acabat
la creació d'un borsí de treballadors, el que ens permetrà contractar
a partir de la data, sempre dins del personal del borsí que hagi
superat les proves.

3.- Els llocs de feina considerats clau previ informe dels
serveis tècnics de Sefobasa i dels tècnics del Servei de Conservació
de la Natura, que no estan coberts per personal fixa i estan ocupats
per personal especialment preparat per treballs relacionats amb
prevenció i extinció d'incendis.

4.- Exercici teòric, basat en temes de cultura general.
Exercici pràctic adequat a la tasca a desenvolupar.

5.- El Consell d'Administració en data 22 de desembre del
1995, acordà crear dos borsins de treballadors temporals, per cobrir
per obra i serveis les necessitats de l'empresa.

1. Treballadors del medi natural i prevenció d'incendis.
2. Vigilància i extinció d'incendis.

Com es desprèn del mateixos noms, les tasques a dur a
terme son diferents en treballs i en termini, per això les proves de
selecció també foren diferents, per aquests motius es crearen.

6.- El termini no acabava el 31 de desembre, sinó el 31 de
gener.

El número de persones es el següent:

Mallorca: 507
Menorca: 81
Eivissa: 154

Total: 742
 

Palma, 29 de maig del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 4/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a treballs fets per l'empresa Sefobasa
a finques de membres del Govern, alts càrrecs de la CAIB o de la
pròpia empresa. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Any 1992

Finca del Sr. Miquel Ferrer (ex-Gerent de Sefobasa): 3
hectàrees tractament silvícola (exp. 245/92). 3 km. tancament (exp.
245/92).

El cost global de l'expedient 245/92, el qual inclou 25'5
hectàrees de tractament silvícola i 4 km. de tancaments, ascendeix
a 18.222.086 pessetes.

Any 1993

Finca del Sr. Gabriel Ramis de Ayreflor: 1 km. de camí
forestal (exp. 222/93). 4 hectàrees de tractament silvícola (exp.
235/93).
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El cost global de l'expedient 222/93, el qual inclou 17'1
km. de camins forestals és de 14.888.710 pessetes.

El cost global de l'expedient 235/93, el qual inclou 107
hectàrees de tractament silvícola és de 51.959.428 pessetes.

Any 1994

Finca del Sr. Miquel Ferrer (ex-Gerent de Sefobasa): 2
hectàrees tractament silvícola (exp. 380/94).

Finca dels germans Socías Morell, CB: 2 km. de camí
forestal (exp. 363/94). 3 hectàrees tractament silvícola
(exp.380/94).

Finca del Sr. Gabriel Ramis de Ayreflor: 1 km. de camí
forestal (exp. 363/94). 3 hectàrees tractament silvícola (exp.
380/94).

El cost global de l'expedient 380/94, el qual inclou 44
hectàrees de repoblació i 86 hectàrees de tractament silvícola,
ascendeix a 76.212.415 pessetes.

El cost global de l'expedient 363/94, el qual inclou 76
hectàrees de treballs preventius i 17 km. de recuperació de camins
forestals, és de 49.962.788 pessetes.

Any 1995

Cap.

Els treballs duts a terme per Sefobasa no han donat lloc
a cap cobrament per part dels titulars de les finques privades, tota
vegada que es tracta d'inversions directes, projectades per la
Conselleria i executades directament per Sefobasa, sense generar
cap percepció econòmica a favor dels titulars de les finques.

Sefobasa ha cobrat els esmentats treballs a mesura que
els tècnics han certificat la seva realització.  
 

Palma, 27 de maig del 1996.
La Secretària General Tècnica:
Asunción Moscardó i Covo

Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 38/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa al Parc Natural de l'Albufera d'es
Grau. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- La data de constitució de l'autoritat de gestió del Parc
va ser 26 de febrer del 1996.

2.- Sí.

3.- S'han nomenat set representants que es reuniran el
més aviat possible.

4.- No.

5.- S'està redactant.  
 

Palma, 5 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 92/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a abaratiment del productes primers
(adobs, pinsos). (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

A l'empara del Decret 7/1995 de 13 de gener, pel que
s'estableix un règim d'ajudes per a l'implantació del Programa
Operatiu "Foner" II de desenvolupament en les zones rurals de
l'objectiu 5B de les Balears, s'han tramitat expedients de subvenció
que contemplen inversions adequades per poder adquirir productes
primers (adobs i pinsos) a granel i en gran tonelatge, circumstàncies
que abaratin el cost pel productor agrari de l'illa de Menorca.

2.- a) A través de l'empresa pública "Semilla" es participa
amb una aportació del 45% en l'empresa Plantes dissecades, SA.,
societat que té per finalitat la construcció d'una planta dessecadora
de farratges a instal•lar en el pla de Sant Jordi.

Aquesta empresa ha sol•licitat la condició de indústria
transformadora autoritzada per poder tramitat les subvencions
establertes pel Reglament (CEE) núm. 603/95 del Consell de dia 21
de febrer, pel qual s'estableix l'Organització comuna de mercats en
el sector de farratges dessecats, la quantia de la subvenció prevista
es de 68,83 Ecus/Tm de farratge.

És intenció de la Conselleria d'Agricultura i Pesca que la
titularitat d'aquesta indústria passi a ser integrament del sector
agrícola i ramader i, per tant, tots els beneficis i bonificacions
ajudaran a abaratir els costos de la producció i d'adquisició de
menjar del bestiar de remug.

b) A l'empar del Decret 3/1995 de 13 de gener, pel que
s'estableix un règim d'ajudes per l'implantació del programa
Operatiu "Foner" II de desenvolupament en les zones rurals de
l'Objectiu 5B de les Balears, es seguiran finançant part de les
inversions, actuacions o activitats de les sol•licituds presentades per
empreses particulars o cooperatives que presenten projectes per
l'abaratiment dels costs agraris i ramaders.

Donar ajudes a empreses particulars o cooperatives
interessats en projectes o activitats per a l'abaratiment de la
producció com per exemple el projecte de "Construcció d'un
magatzem regulador de primeres matèries a la cooperativa Sant
Guillem i Sta. Escolàstica de Ciutadella de Menorca, i en consorci
amb l'empresa PIEME de Maó, la reforma de la planta de producció
de pinsos per abast dels socis de la cooperativa", subvencionat amb
càrrec al programa operatiu 5B Foner II.  
 

Palma, 10 de juny del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació
E) 

A la Pregunta RGE núm. 109/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a publicacions subvencionades
per la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).

1.- Cap.

2.- 0.
 

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
F) 

A la Pregunta RGE núm. 110/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses en publicitat per part
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).

6.100.000 pessetes.  
 

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
G) 

A la Pregunta RGE núm. 111/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a despeses en estudis per part de
la Conselleria d'Agricultura i Pesca. (BOPIB núm. 27 de 18 de
gener del 1996).

1.- 13.583.000 pessetes.

2.- Està pendent de decidir.  
 

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
H) 

A la Pregunta RGE núm. 112/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a productes càrnics amb etiqueta
de qualitat controlada. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- Vedella de les Balears. (Ordre del Conseller
d'Agricultura i Pesca de 16 de desembre del 1992).

Pollastre fresc. (Ordre del Conseller d'Agricultura i
Pesca de 21 d'abril del 1992).

Porcella de porc negre de Mallorca. (Ordre del Conseller
d'Agricultura i Pesca 20 de juliol del 1993).

Carn d'ovi de Balears. (Ordre del Conseller d'Agricultura
i Pesca de 9 d'agost del 1993).

2.- La Conselleria d'Agricultura i Pesca mitjançant el
Servei d'Indústries i Comercialització Agrària.  
 

Palma, 4 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
I) 

A la Pregunta RGE núm. 113/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a escorxadors. (BOPIB núm. 27 de
18 de gener del 1996).

Sí.  
 

Palma, 7 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
J) 

A la Pregunta RGE núm. 116/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a creació d'explotacions d'engreix.
(BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Cap.  
 

Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
K) 

A la Pregunta RGE núm. 117/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a assessorament als ramaders de
programes d'inseminació per una major qualitat de la carn. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- Sí.

2.- Divulgar-ho entre els ramaders i subvencionar-ho.

3.- Sí.

4.- S'ha comunicat als ramaders.  
 

Palma, 8 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
L) 

A la Pregunta RGE núm. 118/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Ramon Orfila, relativa a millora de l'infraestructura i
instal•lacions de les granges d'engreix de bestiar. (BOPIB núm. 27
de 18 de gener del 1996).

Cap.  
 

Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.
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Ordre de Publicació
M) 

A la Pregunta RGE núm. 119/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a granja escola de formació de
ramaders. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

No, així i tot en l'illa de Menorca ja existeix una Granja
Escola propietat de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.  
 

Palma, 6 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
N) 

A la Pregunta RGE núm. 120/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a millora instal•lacions d'engreix
de porquí. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Cap.  
 

Palma, 5 de febrer del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
O) 

A la Pregunta RGE núm. 121/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a pagesos gestors del medi
natural. (BOPIB núm. 27 de 18 de gener del 1996).

1.- Sí.

2.- Sí.

3.- Les previsions són les previstes en els Decrets 56/95
i 57/95 de 18 de maig.  
 

Palma, 8 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

Ordre de Publicació
P) 

A la Pregunta RGE núm. 122/96, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Ramon Orfila, relativa a millora d'estructures. (BOPIB
núm. 27 de 18 de gener del 1996).

Any 1994:

Mallorca: 74
Menorca: 48
Eivissa i Formentera: 3

Any 1995:

Mallorca: 72
Menorca: 48
Eivissa i Formentera: 4.  

 
Palma, 7 de març del 1996.
El Conseller d'Agricultura i Pesca:
Marià Socias i Morell.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a proposta de creació d'una Comissió no

Permanent d'investigació sobre desviaments de depòsits bancaris del
Govern. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 3 de juliol del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 3685/96,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
sol•licita la creació d'una Comissió no Permanent d'Investigació
sobre desviament d'interessos reportats pels depòsits bancaris del
Govern balear (conselleries i empreses públiques) des de 1983 fins
ara, i acordà d'incloure aquest tema dins l'ordre del dia d'una
propera sessió plenària.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juliol del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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