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A) RGE núm. 3736/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,

relativa a gestió dels parcs naturals. 1302
 

B) RGE núm. 3737/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a habilitació
d'un període de sessions extraordinari per tal que els nous membres del Govern informin del seu programa d'actuacions. 1303

 
C) RGE núm. 3738/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nomenament
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D) RGE núm. 3743/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a possibilitat dels diputats i diputades del Parlament per ser assessorats, a càrrec de fons públics, en les seves intervencions al
Parlament de les Illes Balears. 1303

 
E) RGE núm. 3753/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a patrocini de

l'elecció de "Miss Model 96" per part de l'ajuntament de Ciutadella. 1304
 

F) RGE núm. 3754/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts per a
l'eliminació del Carpobrotus edulis. 1304

 
G) RGE núm. 3765/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient obert a l'hotel

Cas Pla. 1304
 

H) RGE núm. 3766/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions a l'hotel rural
Cas Pla. 1304

 
I) RGE núm. 3785/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de

la ciència. 1304
 



1292 BOPIB núm.51 - 22 de juliol del 1996

J) RGE núm. 3786/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de
museus. 1304

 
K) RGE núm. 3787/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei

d'arxius i biblioteques. 1305
 

L) RGE núm. 3788/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei de
fundacions. 1305

 
M) RGE núm. 3789/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució als

problemes sorgits a l'edifici on s'ubica el conservatori. 1305
 

N) RGE núm. 3790/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si ha rebut el Govern
de la Comunitat el solar on s'ha d'ubicar el nou conservatori. 1305

 
O) RGE núm. 3791/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del projecte

del conservatori professional de Música. 1305
 

P) RGE núm. 3792/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació en què es
troben les negociacions per a la construcció de la Biblioteca a Can Salas. 1305

 
Q) RGE núm. 3793/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de

l'ordre que regula l'ensenyament en llengua catalana als centres educatius de Balears. 1305
 

R) RGE núm. 3794/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda econòmica
en transferència corrent i inversions per acceptar les transferències universitàries. 1305

 
S) RGE núm. 3795/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició

de sòl rústec o forestal a Menorca. 1306
 

T) RGE núm. 3796/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compromís
de destinar el 0,7% del pressupost al tercer món. 1306

 
U) RGE núm. 3798/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a projectes

presentats per tal de ser subvencionats pels fons de cohesió. 1306
 

V) RGE núm. 3802/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts en el concepte de perceptor de la resposta de la sol•licitud de documentació RGE núm. 201/96, relativa a
despeses en publicitat fetes durant l'any 1995 per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 1306

 
X) RGE núm. 3803/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes als

hostals Zama i Tívoli (Palma). 1306
 

Y) RGE núm. 3804/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes sanitaris
als hostals Zama i Tívoli (Palma). 1306

 
Z) RGE núm. 3810/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències per

a la salut de l'ús de l'amiant en la construcció d'edificis. 1307
 

AA) RGE núm. 3813/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient obert a l'hotel
Villa Cas Baladre. 1307

 
AB) RGE núm. 3814/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients

executats o en fase executiva per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1307
 

AC) RGE núm. 3815/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
2/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1307

 
AD) RGE núm. 3816/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

3/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1307
 

AE) RGE núm. 3817/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
18/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1308

 
AF) RGE núm. 3818/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

24/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1308
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AG) RGE núm. 3819/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
26/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1308

 
AH) RGE núm. 3820/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

28/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1308
 

AI) RGE núm. 3821/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
32/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1308

 
AJ) RGE núm. 3822/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

33/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1309
 

AK) RGE núm. 3823/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
34/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1309

 
AL) RGE núm. 3824/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

35/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1309
 

AM) RGE núm. 3825/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
36/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1309

 
AN) RGE núm. 3826/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

37/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1309
 

AO) RGE núm. 3827/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
41/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1310

 
AP) RGE núm. 3828/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

50/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1310
 

AQ) RGE núm. 3829/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
51/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1310

 
AR) RGE núm. 3830/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

52/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1310
 

AS) RGE núm. 3831/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
53/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1310

 
AT) RGE núm. 3832/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

54/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1311
 

AU) RGE núm. 3833/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
54/93 bis per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1311

 
AV) RGE núm. 3834/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

1/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1311
 

AX) RGE núm. 3835/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
5/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1311

 
AY) RGE núm. 3836/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

6/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1311
 

AZ) RGE núm. 3837/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
8/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1311

 
BA) RGE núm. 3838/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

9/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1312
 

BB) RGE núm. 3839/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
11/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1312

 
BC) RGE núm. 3840/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

12/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1312
 

BD) RGE núm. 3841/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
14/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1312
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BE) RGE núm. 3842/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
42/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1312

 
BF) RGE núm. 3843/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

47/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1313
 

BG) RGE núm. 3844/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
49/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1313

 
BH) RGE núm. 3845/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

50/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1313
 

BI) RGE núm. 3846/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
53/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1313

 
BJ) RGE núm. 3847/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

58/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1313
 

BK) RGE núm. 3848/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
68/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1314

 
BL) RGE núm. 3849/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

69/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1314
 

BM) RGE núm. 3850/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
70/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1314

 
BN) RGE núm. 3851/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

77/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1314
 

BO) RGE núm. 3852/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
81/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1314

 
BP) RGE núm. 3853/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

85/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1315
 

BQ) RGE núm. 3854/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
92/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1315

 
BR) RGE núm. 3855/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

93/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1315
 

BS) RGE núm. 3856/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
99/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1315

 
BT) RGE núm. 3857/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

106/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1315
 

BU) RGE núm. 3858/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
107/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1316

 
BV) RGE núm. 3859/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

108/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1316
 

BX) RGE núm. 3860/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
109/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1316

 
BY) RGE núm. 3861/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

1/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1316
 

BZ) RGE núm. 3862/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
6/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1316

 
CA) RGE núm. 3863/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

7/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1316
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CB) RGE núm. 3864/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
8/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1317

 
CC) RGE núm. 3865/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

10/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1317
 

CD) RGE núm. 3866/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
11/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1317

 
CE) RGE núm. 3867/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

13/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1317
 

CF) RGE núm. 3868/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
12/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1317

 
CG) RGE núm. 3869/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

14/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1318
 

CH) RGE núm. 3870/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
15/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1318

 
CI) RGE núm. 3871/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

17/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1318
 

CJ) RGE núm. 3872/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
20/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1318

 
CK) RGE núm. 3873/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

25/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1318
 

CL) RGE núm. 3874/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
27/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1319

 
CM) RGE núm. 3875/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

29/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1319
 

CN) RGE núm. 3876/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
34/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1319

 
CO) RGE núm. 3877/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

50/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1319
 

CP) RGE núm. 3878/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
51/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1319

 
CQ) RGE núm. 3879/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

52/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1320
 

CR) RGE núm. 3880/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
53/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1320

 
CS) RGE núm. 3881/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

54/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1320
 

CT) RGE núm. 3882/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
55/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1320

 
CU) RGE núm. 3883/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

56/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1320
 

CV) RGE núm. 3884/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
57/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1321

 
CX) RGE núm. 3885/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

58/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1321
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CY) RGE núm. 3886/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
59/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1321

 
CZ) RGE núm. 3887/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

60/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1321
 

DA) RGE núm. 3888/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
61/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1321

 
DB) RGE núm. 3889/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

62/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1321
 

DC) RGE núm. 3890/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
63/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1322

 
DD) RGE núm. 3891/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

76/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1322
 

DE) RGE núm. 3892/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
77/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1322

 
DF) RGE núm. 3893/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

78/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1322
 

DG) RGE núm. 3894/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
79/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1322

 
DH) RGE núm. 3895/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

91/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1323
 

DI) RGE núm. 3896/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
92/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1323

 
DJ) RGE núm. 3897/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient

95/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. 1323
 

DK) RGE núm. 3901/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a bloc d'apartaments Los Flamingos. 1323

 
DL) RGE núm. 3902/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes

Balears, relativa a Villa Cas Baladre. 1323
 

DM) RGE núm. 3903/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a seu del Consell Insular d'Eivissa. 1324

 
DN) RGE núm. 3917/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions per evitar

els nombrosos accidents produïts per embarcacions d'esbarjo que no respecten les normes de navegació costanera. 1324
 

DO) RGE núm. 3918/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 387/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-
422002-64000 dels pressuposts del 1995. 1324

 
DP) RGE núm. 3919/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels

números continguts en el concepte de perceptor de la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 404/96, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13105-455004-64000 dels pressuposts del 1995. 1324

 
DQ) RGE núm. 3920/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels

números continguts en el concepte de perceptor de la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 402/96, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13105-455003-61100 dels pressuposts del 1995. 1324

 
DR) RGE núm. 3921/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels

números continguts en el concepte de perceptor de la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 401/96, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13102-455003-64000 dels pressuposts del 1995. 1324

 
DS) RGE núm. 3922/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels

números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 392/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13202-
422007-64000 dels pressuposts del 1995. 1324
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DT) RGE núm. 3923/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 391/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-
422006-48000 dels pressuposts del 1995. 1325

 
DU) RGE núm. 3924/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels

números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 390/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-
422005-64000 dels pressuposts del 1995. 1325

 
DV) RGE núm. 3925/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels

números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm. 389/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-
422003-64000 dels pressuposts del 1995. 1325

 
DX) RGE núm. 3926/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a constitució

de la Junta Rectora del parc natural de s'Albufera des Grau. 1325
 

DY) RGE núm. 3927/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compliment
dels requisits que han de tenir les platges guardonades amb banderes blaves. 1325

 
DZ) RGE núm. 3928/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a anàlisi de

les aigües de les platges guardonades amb banderes blaves. 1326

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
 

A) RGE núm. 3729/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures en relació al Reial Decret-Llei 5/1996, liberalitzadores
del sòl. 1326

 
B) RGE núm. 3805/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normalització lingüística en el sistema educatiu de les Illes

Balears. 1327
 

C) RGE núm. 3898/96, del Grup Parlamentari Socialista, 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. 1328

 
D) RGE núm. 3899/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pla per a l'adquisició de les instal•lacions militars que

es vagin desafectant a les Illes Balears. 1328

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
 

A) RGE núm. 3797/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a unions de fet. 1329

4. INFORMACIONS
A) Relativa a resolució de nomenament de responsable de l'Area de desenvolupaments per al Servei d'Informàtica del Parlament de

les Illes Balears 1330
 

B) Relativa a resolució de nomenament d'administrador de l'entorn ofimàtic per al Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes
Balears 1330
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3736/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a gestió dels parcs naturals. (Mesa de 17 de juliol
del 1996).

 RGE núm. 3737/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
habilitació d'un període de sessions extraordinari per tal que els
nous membres del Govern informin del seu programa d'actuacions.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3738/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
nomenament de dos directors generals provinents de Menorca.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3743/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a possibilitat dels diputats i diputades del Parlament per
ser assessorats, a càrrec de fons públics, en les seves intervencions
al Parlament de les Illes Balears. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3753/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
patrocini de l'elecció de "Miss Model 96" per part de l'ajuntament
de Ciutadella. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3754/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
per a l'eliminació del Carpobrotus edulis. (Mesa de 17 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3765/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient obert
a l'hotel Cas Pla. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3766/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions a
l'hotel rural Cas Pla. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3785/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei
de la ciència. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3786/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei
de museus. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3787/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei
d'arxius i biblioteques. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3788/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei
de fundacions. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3789/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució als
problemes sorgits a l'edifici on s'ubica el conservatori. (Mesa de 17
de juliol del 1996).

 RGE núm. 3790/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si ha rebut el
Govern de la Comunitat el solar on s'ha d'ubicar el nou conservatori.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3791/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a redacció del
projecte del conservatori professional de Música. (Mesa de 17 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3792/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació en què es
troben les negociacions per a la construcció de la Biblioteca a Can
Salas. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3793/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de
l'ordre que regula l'ensenyament en llengua catalana als centres
educatius de Balears. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3794/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda
econòmica en transferència corrent i inversions per acceptar les
transferències universitàries. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3795/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a adquisició
de sòl rústec o forestal a Menorca. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3796/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compromís de destinar el 0,7% del pressupost al tercer món. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3798/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a projectes
presentats per tal de ser subvencionats pels fons de cohesió. (Mesa de
17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3802/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació
dels números continguts en el concepte de perceptor de la resposta de
la sol•licitud de documentació RGE núm. 201/96, relativa a despeses
en publicitat fetes durant l'any 1995 per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3803/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes als
hostals Zama i Tívoli (Palma). (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3804/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a problemes
sanitaris als hostals Zama i Tívoli (Palma). (Mesa de 17 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3810/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències
per a la salut de l'ús de l'amiant en la construcció d'edificis. (Mesa de
17 de juliol del 1996).
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 RGE núm. 3813/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient obert
a l'hotel Villa Cas Baladre. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3814/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients executats o en fase executiva per infraccions de la Llei
5/1990 de carreteres. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3815/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 2/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3816/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 3/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3817/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 18/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3818/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 24/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3819/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 26/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3820/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 28/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3821/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 32/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3822/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 33/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3823/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 34/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3824/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 35/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3825/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 36/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3826/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 37/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3827/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 41/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3828/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 50/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3829/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 51/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3830/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 52/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3831/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 53/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3832/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 54/93 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3833/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 54/93 bis per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3834/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 1/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3835/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 5/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3836/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 6/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3837/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 8/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3838/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 9/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).
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 RGE núm. 3839/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 11/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3840/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 12/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3841/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 14/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3842/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 42/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3843/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 47/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3844/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 49/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3845/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 50/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3846/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 53/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3847/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 58/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3848/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 68/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3849/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 69/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3850/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 70/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3851/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 77/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3852/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 81/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3853/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 85/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3854/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 92/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3855/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 93/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3856/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 99/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3857/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 106/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3858/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 107/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3859/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 108/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3860/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 109/94 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3861/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 1/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3862/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 6/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3863/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 7/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3864/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 8/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3865/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 10/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).



BOPIB núm.51 - 22 de juliol del 1996 1301

 RGE núm. 3866/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 11/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3867/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 13/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3868/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 12/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3869/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 14/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3870/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 15/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3871/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 17/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3872/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 20/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3873/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 25/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3874/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 27/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3875/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 29/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3876/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 34/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3877/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 50/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3878/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 51/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3879/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 52/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3880/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 53/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3881/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 54/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3882/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 55/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3883/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 56/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3884/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 57/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3885/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 58/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3886/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 59/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3887/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 60/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3888/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 61/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3889/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 62/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3890/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 63/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3891/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 76/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3892/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 77/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).
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 RGE núm. 3893/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 78/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3894/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 79/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3895/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 91/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3896/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 92/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3897/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedient 95/95 per infraccions de la Llei 5/1990 de carreteres.
(Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3901/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a bloc d'apartaments Los Flamingos. (Mesa
de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3902/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a Villa Cas Baladre. (Mesa de 17 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3903/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a seu del Consell Insular d'Eivissa. (Mesa de
17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3917/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions per
evitar els nombrosos accidents produïts per embarcacions d'esbarjo
que no respecten les normes de navegació costanera. (Mesa de 17
de juliol del 1996).

 RGE núm. 3918/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació
dels números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE
núm. 387/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-
422002-64000 dels pressuposts del 1995. (Mesa de 17 de juliol del
1996).

 RGE núm. 3919/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació
dels números continguts en el concepte de perceptor de la resposta
de la pregunta escrita RGE núm. 404/96, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13105-455004-64000 dels pressuposts del
1995. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3920/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació
dels números continguts en el concepte de perceptor de la resposta
de la pregunta escrita RGE núm. 402/96, relativa a despeses a
càrrec de la partida 13105-455003-61100 dels pressuposts del
1995. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3921/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts en el concepte de perceptor de la resposta de la
pregunta escrita RGE núm. 401/96, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13102-455003-64000 dels pressuposts del 1995. (Mesa de 17
de juliol del 1996).

 RGE núm. 3922/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm.
392/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13202-422007-
64000 dels pressuposts del 1995. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3923/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm.
391/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-422006-
48000 dels pressuposts del 1995. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3924/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm.
390/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-422005-
64000 dels pressuposts del 1995. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3925/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identificació dels
números continguts a la resposta de la pregunta escrita RGE núm.
389/96, relativa a despeses a càrrec de la partida 13201-422003-
64000 dels pressuposts del 1995. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3926/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
constitució de la Junta Rectora del parc natural de s'Albufera des
Grau. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3927/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compliment dels requisits que han de tenir les platges guardonades
amb banderes blaves. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3928/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a anàlisi de
les aigües de les platges guardonades amb banderes blaves. (Mesa de
17 de juliol del 1996).

Palma, a 17 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.

Dia 2 de juliol ha sortit a diversos mitjans de comunicació
que la Conselleria de Medi Ambient estudis passar la gestió dels
parcs naturals de les Illes a una empresa privada.

Per altra banda, la Llei de la funció pública de les Illes
Balears als articles 7è a 10è, reserva a funcionaris de carrera i
personal laboral les activitats relacionades amb responsabilitat,
gestió, vigilància, control i fiscalització dels béns públics, amb
l'objectiu de garantir la imparcialitat i la transparència en la gestió.

Quins són els estudis que recomanen aquest canvi?

Amb quins informes jurídics compta la Conselleria de
Medi Ambient per avalar la viabilitat d'aquest canvi?

Palma, a 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que el proper període de sessions ordinari del
Parlament no s'inicia fins el dia 1 d'octubre -hi manquen tres
mesos encara-, té previst el Govern de les Illes Balears demanar
l'habilitació d'un període de sessions extraordinari per tal que els
membres del nou govern puguin explicar el seu programa
d'actuacions per a l'actual legislatura?

Si la investidura del nou president del Govern es va
realitzar el passat 14 de juny, no opina el president que ajornar
fins el mes d'octubre (107 dies) la compareixença dels nous
membres del Govern davant el Parlament, es pot considerar una
mostra de poca consideració cap a la Cambra que representa la
sobirania popular?

Té previst el president de la CAIB acudir al Parlament
per explicar els motius que l'han induït a remodelar el Govern, de
tal manera que s'han unificat la Conselleria d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i la Conselleria de Comerç i Indústria en una
sola?

Pensa el president del Govern informar a la Cambra de
sobirania popular, és a dir, al Parlament, abans del mes d'octubre,
dels motius que l'han induït a crear la Conselleria de Medi
Ambient?

Entra dins els propòsits del president de la CAIB
informar al Parlament que l'ha investit president, el més aviat
possible, dels motius que l'han dut a no crear cap vicepresidència
del Govern?

Es Mercadal, 1 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

D'acord amb les declaracions de qualificats membres del
Consell Insular de Menorca, en les negociacions que es varen dur
a terme abans de la investidura de l'actual president de la CAIB,
una de les condicions negociades era el nomenament de dos
directors generals provinents de l'illa de Menorca.

Pensa el president del Govern de les Illes Balears donar
compliment a aquest aspecte de les negociacions?

Es Mercadal, 1 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa la notícia apareguda aquest dilluns, 1 de juliol,
referida que el Govern balear va contractar a l'empresa Protocol
Balear, SL, la confecció de la intervenció del diputat del Partit
Popular, Sr. Cristòfol Soler, davant el Parlament balear el passat dia
27 de juliol del 1995.

Atès que, a pesar de la repercussió pública de la
informació, cap membre del Govern balear no ha desmentit la
notícia, i que això fa suposar que és certa.

Atès que aquest diputat desconeixia, i de la lectura del
Reglament del Parlament balear no se'n desprèn, que els senyors i
les senyores diputades de la Cambra podem sol•licitar al Govern
balear que aquest contracti empreses que ens assessorin en les
nostres intervencions en el Parlament fins a un màxim, segons
sembla, d'un milió de pessetes per discurs.

Atès que, sens dubte, un bon assessorament literari i
lingüístic milloraria el nivell de les intervencions, però que el
sistema resultaria extraordinàriament onerós per als fons públics:

Per quin sistema, amb el compliment de quins tràmits, un
diputat o diputada de la Cambra pot sol•licitar del Govern balear la
contractació d'una empresa per a la confecció de les seves
intervencions parlamentàries?

Coneix el Govern balear, per mor de la pràctica, relació
d'empreses dedicades professionalment a aquesta labor?

Amb quins criteris valora el Govern balear el cost d'un
discurs? Té, el Govern balear, establert un barem de cost segons el
tipus d'intervenció i que abasti des d'una senzilla pregunta oral fins
un discurs d'investidura, passant per la defensa d'una proposició no
de llei, una interpel•lació, la conseqüent moció, una proposició de
llei? Existeixen preus diferents si s'intervé davant el plenari de la
institució o si s'intervé davant una comissió?

Tindrien, els diputats i les diputades, un límit de despeses
en la contractació d'aquesta mena d'empreses?

Té previst el Govern balear, en honor a la igualtat de totes
els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, l'establiment d'una
línia de subvencions singulars perquè tothom pogués contractar una
empresa d'assessorament, amb càrrec als pressuposts de la
Comunitat Autònoma, per a la preparació d'un discurs, posem per
cas una poesia de prometatge, per a un aniversari, per a una
declaració d'amor, en el cas d'un funeral, per agrair un homenatge,
per al sopar de Nadal, en la inauguració d'una exposició a final de
curs, per presentar el festival anual de la parròquia, per fer la
promesa escolta, per defensar-se en un judici oral, per anar a
demanar feina ..., i per a tantes altres ocasions que, en la nostra vida,
un bon discurs ens podria ajudar?

Maó, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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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.

Quina és l'opinió de la Comissió Interdepartamental de
la Dona del fet que l'ajuntament de Ciutadella (governat pel PP)
hagi patrocinat una actuació de caràcter clarament sexista, com és
l'elecció de "Miss Model 96"?

Quina opinió té la Comissió Interdepartamental de la
Dona del fet que la pròpia alcaldessa de Ciutadella acceptés ser
membre del jurat que havia d'elegir la "Miss Model 96"?

Es Mercadal, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts amb càrrec al Programa operatiu 5B-Foner
II s'han atorgat per a l'eliminació del Carpobrotus edulis, a l'illa de
Menorca?

Quins han estat els perceptors d'aquests ajuts? En quina
data?

Es Mercadal, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons una contestació del conseller de Turisme a una
pregunta formulada per aquest diputat, l'hotel Cas Pla té un
expedient obert per determinar les possibles il•legalitats d'aquest
establiment.

En quina fase es troba aquest expedient?

Hi ha alguna resolució presa respecte d'aquest
establiment?

Palma, 5 de juliol del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes inspeccions ha realitzat la Conselleria de Turisme
a l'hotel rural Cas Pla des del mes de gener?

Quin ha estat el resultat d'aquestes inspeccions?

Quina és la situació legal d'aquest establiment quant a un
possible funcionament segons la Conselleria de Turisme a dia 1 de
juliol?

Palma, 5 de juliol del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern de la Comunitat presentar a aquesta
cambra un projecte de llei de la ciència? En quina data?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Té previst el Govern de la Comunitat presentar a aquesta
cambra un projecte de llei de museus? En quina data?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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.

Té previst el Govern de la Comunitat presentar a aquesta
cambra un projecte de llei d'arxius i biblioteques? En quina data?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Té previst el Govern de la Comunitat presentar a aquesta
cambra un projecte de llei de fundacions? En quina data?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Com té previst donar solució als problemes sorgits a
l'edifici on s'ubica el conservatori i com i on es garantirà l'adequat
funcionament del centre per al curs 96-97?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Ha rebut el Govern de la Comunitat el solar on s'ha
d'ubicar el nou conservatori?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Quan i per quin procediment té previst iniciar la redacció
del projecte del Conservatori professional de Música?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 quina situació es troben les negociacions amb el
Ministeri d'Educació i Cultura per a la construcció de la Biblioteca
a Can Salas?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Té previst el Govern de la Comunitat la modificació de
l'ordre que regula l'ensenyament en llengua catalana als centres
educatius de Balears? En quina data pensa fer-ho?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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.

Quina és la demanda econòmica en transferència corrent
i inversions del Govern de la Comunitat al Ministeri d'Educació i
Cultura per acceptar les transferències universitàries?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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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.

Té prevista el Govern l'adquisició per al 1996 de sòl
rústec o forestal a l'illa de Menorca?

Amb quina partida pressupostària es compta per fer front
a la despesa que pot representar aquesta adquisició?

Pensa el Govern incloure una partida amb aquesta
finalitat a l'avantprojecte de pressuposts de la CAIB per al 1997?
Quina quantitat pensa destinar-hi?

S'han produït converses o negociacions amb propietaris
per dur a terme aquesta adquisició? Amb quins resultats?

Es Mercadal, 8 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el seu discurs d'investidura, l'anterior president del
Govern de les Illes Balears, Sr. Soler, va afirmar: "... volem
incrementar progressivament el fons d'ajuda al desenvolupament
del tercer món, fins a aconseguir el 0'7% del pressupost, dins la
present legislatura ..."

Atès que en el discurs d'investidura del nou president,
Sr. Matas, no s'hi troba cap referència a aquest objectiu:

Pensa el president del Govern mantenir el propòsit del
seu antecessor en el sentit d'incrementar, any rera any, la quantitat
prevista a la partida pressupostària destinada a cooperació amb els
països del tercer món, de tal manera que abans de finalitzar la
present legislatura es pugui arribar al percentatge del 0'7% dels
pressuposts de la CAIB?

Si la partida destinada per al 1996 és de 120 milions de
pessetes, quina quantitat té previst incloure en l'avantprojecte de
pressuposts generals de la CAIB per al 1977?

Es Mercadal, 8 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes ha presentat el Govern de les Illes Balears
a la Comissió Europea per tal de ser subvencionats amb càrrec als
Fons de cohesió per finançar infraestructures per a la millora del
medi ambient?

Palma, 8 de juliol 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.

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts en el concepte de perceptor de la resposta
de la sol•licitud de documentació RGE 201/96, que s'adjunta,
relativa a despeses en publicitat fetes durant l'any 1995, relativa a
despeses en publicitat fetes durant l'any 1995 per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Quina és la situació administrativa dels hostals Zama i
Tívoli de Palma?

Quan ha tengut lloc la darrera inspecció de la Conselleria
de Turisme a l'Hostal Zama? I a l'Hostal Tívoli?

Quins decisions pensa prendre aquesta conselleria en
relació amb les pèssimes condicions dels hostals Zama i Tívoli?

Palma, 8 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Quan ha tengut lloc la darrera inspecció de la Conselleria
de Sanitat i Consum als hostals Zama i Tívoli?

Quines decisions pensa prendre l'esmentada conselleria en
relació a les pèssimes condicions dels hostals Zama i Tívoli?

Palma, 8 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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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.

A la vista dels informes que confirmen els efectes
devastadors de l'amiant sobre la salut, el diputat sotasignant
formula les preguntes següents:

S'han produït a les Illes Balears casos de càncer de
pleura o càncer de pulmó atribuïbles a sobreexposició a l'amiant?

Té el Govern un cens dels edificis que han utilitzat
amiant per a la seva protecció contra el foc?

Quines actuacions pensa el Govern dur a terme, al seu
cas, per resoldre el problema de la reconeguda perillositat per a la
salut de l'amiant?

Palma, 9 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

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.

Segons una contestació del conseller de Turisme a una
pregunta formulada per aquest diputat, l'hotel Villa Cas Baladre
(abans hotel Cas Baladre) té un expedient obert per determinar les
possibles il•legalitats d'aquest establiment.

En quina fase es troba aquest expedient?

Hi ha alguna resolució presa respecte d'aquest
establiment?

Té llicència d'obertura?

Quins tràmits falten?

Té coneixement el Govern que l'hotel està en
funcionament?

Palma, 5 de juliol del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

Dels expedients executats i en fase executiva per
infraccions a la Llei 5/1990, de carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quina fou la quantia definitiva de la sanció?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 2/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 3/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 18/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 24/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 26/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 28/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 32/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.



BOPIB núm.51 - 22 de juliol del 1996 1309

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

De l'expedient 33/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 34/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 35/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 36/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 37/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

De l'expedient 41/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 50/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 51/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 52/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 53/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

De l'expedient 54/93 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 54/93 bis per infraccions a la Llei 5/1990,
de carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 1/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

De l'expedient 5/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 6/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 8/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 9/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 11/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol 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.

De l'expedient 12/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol 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.

De l'expedient 14/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol 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.

De l'expedient 42/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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.

De l'expedient 47/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol 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.

De l'expedient 49/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol 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.

De l'expedient 50/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 53/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol 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.

De l'expedient 58/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

De l'expedient 68/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 69/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 70/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 77/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 81/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 85/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 92/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 93/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 99/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De l'expedient 106/94 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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.

De l'expedient 107/94 per infraccions a la Llei 5/1990,
de carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 108/94 per infraccions a la Llei 5/1990,
de carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 109/94 per infraccions a la Llei 5/1990,
de carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 1/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 6/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 7/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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.

De l'expedient 8/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 10/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 11/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

De l'expedient 13/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF) 
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.

De l'expedient 12/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG) 
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.

De l'expedient 14/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH) 
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.

De l'expedient 15/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI) 
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.

De l'expedient 17/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 20/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK) 
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.

De l'expedient 25/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL) 
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.

De l'expedient 27/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM) 
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.

De l'expedient 29/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN) 
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.

De l'expedient 34/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 50/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP) 
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.

De l'expedient 51/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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.

De l'expedient 52/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 53/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS) 
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.

De l'expedient 54/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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.

De l'expedient 55/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 56/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

De l'expedient 57/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX) 
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.

De l'expedient 58/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY) 
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.

De l'expedient 59/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 60/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA) 
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.

De l'expedient 61/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB) 
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.

De l'expedient 62/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

De l'expedient 63/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 76/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE) 
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.

De l'expedient 77/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

De l'expedient 78/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG) 
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.

De l'expedient 79/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH) 
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.

De l'expedient 91/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI) 
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.

De l'expedient 92/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ) 
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.

De l'expedient 95/95 per infraccions a la Llei 5/1990, de
carreteres:

Quina fou la infracció per la qual es va obrir l'expedient?

Qui és l'infractor?

A quin lloc es va produir la infracció?

Quines objeccions es varen presentar que motivaren
l'arxiu de l'expedient?

Palma, 4 de juliol del 1996.
La diputada: 
Joana Maria Barceló i Martí.

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

En quina data es va concedir l'autorització del projecte per
a la construcció d'un bloc d'apartaments a Sant Francesc denominat
Los Flamingos?

Coneix la Conselleria de Turisme que aquests apartaments
estan situats a uns terrenys inclosos a la Reserva Natural de Ses
Salines?

Palma, 11 de juliol del 1996.
La diputada: 
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL) 
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.

Té l'autorització pertinent per operar com a activitat
turística en el medi rural l'establiment Villa Cas Baladre d'Eivissa?

Quantes visites d'inspecció s'han realitzat a aquest
establiment durant l'any 1996?

Coneix la Conselleria de Turisme l'oferta que realitza el
majorista de viatges Janh Reisen d'aquest establiment turístic?

Palma, 11 de juliol del 1996.
La diputada: 
Margalida Thomàs i Andreu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat ha aportat el Govern balear per a la
construcció de la nova seu del Consell Insular d'Eivissa?

Palma, 11 de juliol del 1996.
La diputada: 
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 accions pensa prendre el Govern per evitar els
nombrosos accidents que tenen lloc durant l'estiu produïts per
embarcacions d'esbarjo que no respecten les normes de navegació
costanera?

Palma, 2 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts a la resposta a la pregunta escrita RGE
núm. 387/96, que s'adjunta, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422002-64000 dels pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts en el concepte de perceptor de la
resposta a la pregunta escrita RGE núm. 404/96, que s'adjunta,
relativa a despeses a càrrec de la partida 13105-455004-64000
dels pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts en el concepte de perceptor de la resposta
a la pregunta escrita RGE núm. 402/96, que s'adjunta, relativa a
despeses a càrrec de la partida 13105-455003-61100 dels
pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts en el concepte de perceptor de la resposta
a la pregunta escrita RGE núm. 401/96, que s'adjunta, relativa a
despeses a càrrec de la partida 13102-455003-64000 dels
pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts a la resposta a la pregunta escrita RGE
núm. 392/96, que s'adjunta, relativa a despeses a càrrec de la partida
13202-422007-64000 dels pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts a la resposta a la pregunta escrita RGE
núm. 391/96, que s'adjunta, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422006-48000 dels pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts a la resposta a la pregunta escrita RGE
núm. 390/96, que s'adjunta, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422005-64000 dels pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines persones físiques (nom, llinatges i domicili) o
jurídiques (nom i raó social de l'empresa) corresponen els números
d'identificació continguts a la resposta a la pregunta escrita RGE
núm. 389/96, que s'adjunta, relativa a despeses a càrrec de la
partida 13201-422003-64000 dels pressuposts del 1995?

Palma, 3 de juliol del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb el Decret 50/1995, de 4 de maig, es va declarar
parc natural l'Albufera des Grau, l'Illa des Colom i el Cap
Favàritx. Tot un any no ha estat suficient com per haver constituït
encara la Junta Rectora del parc.

Quina conselleria no ha nomenat encara el seu
representant dins la Junta Rectora del parc de l'Albufera des Grau?
Per quin motiu?

Quan pensa el Govern que es pot reunir per primera
vegada la Junta Rectora?

Per quin motiu no s'ha nomenat encara el director del
parc que, d'acord amb l'article 8 del Decret 50/1995, ha de ser
nomenat pel conseller d'Agricultura?

Per als altres parcs, s'han nomenat directors provisionals.
Per quin motiu s'ha retardat tant el nomenament del director
d'aquest parc?

Per quan es pensa que es podrà comptar amb el pla rector
d'ús i gestió del parc, que a principis de juny es redactava?

Palma, 11 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 s'han concedit per part de la Fundació
Europea pel Medi Ambient els distintius coneguts com banderes
blaves a 45 platges de les Illes Balears.

L'obtenció de les banderes blaves com a símbol i
reconeixement a aquelles platges que assoleixen nivells de qualitat
ambiental i que cerquen un equilibri entre l'ús dels recursos naturals
i el respecte a l'entorn,m exigeix el compliment d'una sèrie de
requisits, entre els quals destaquen els referits a l'existència de
serveis relacionats amb la seguretat dels usuaris.

Coneix el Govern quantes de les 45 platges de les Illes
Balears guardonades amb la bandera blava no compten amb serveis
de primers auxilis atesos per personal especialitzat?

Sap el Govern si totes aquestes platges compten almenys
amb una farmaciola dotada amb els mínims medicaments per fer
front a una urgència?

Coneix el Govern quantes de les 45 platges guardonades
amb la bandera blava no compten encara amb equips de salvament
i rescat per als banyistes?

Sap el Govern si totes les platges amb bandera blava
compten amb algun sistema per indicar (amb l'arbolat de banderes
vermelles, grogues i verdes) l'estat de la mar?

Té coneixement el Govern de si s'utilitzen realment
aquestes indicadors a les platges amb bandera blava?

Efectua el Govern algun tipus de control per comprovar
que es respecten aquests requisits?

Té constància el Govern de quantes platges de les Illes
Balears, guardonades amb banderes blaves, no compten amb cap
punt d'aigua potable d'ús públic i gratuït?

Té informació el Govern de quantes platges amb bandera
blava no compten amb un servei de recollida diària del fems
dipositat a les papereres de la platja?

Sap el Govern si totes les platges guardonades compten
amb la instal•lació suficient de papereres en bon estat a la disposició
dels banyistes?

Coneix el Govern si es fa algun tipus de neteja periòdica
de l'arena al llarg de tota la temporada de banys a cadascuna de les
platges que compten amb bandera blava?

Té coneixement el Govern de quantes platges de les Illes
Balears, guardonades amb les banderes blaves, no compten encara
amb serveis públic de dutxes?

Sap el Govern quantes platges amb bandera blava no
compten amb serveis de WC públics?

En cas d'existir aquests serveis, estan dotats d'accessos
fàcils i segurs, de tal manera que permetin ser utilitzats per persones
amb limitacions físiques?

Sap el Govern si totes les platges guardonades amb
bandera blava han eliminat les barreres arquitectòniques que
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dificulten l'accés a la platja per part de persones amb limitacions
físiques?

Quina opinió té el Govern del nivell de respecte que
s'observa a les platges guardonades amb bandera blava, dels
requisits mínims exigibles per poder comptar amb aquest guardó?

Té coneixement el Govern de si s'han produït protestes
o reclamacions dels usuaris respecte dels incompliments dels
requisits mínims que haurien de tenir les platges amb bandera
blava i, concretament, de l'incompliment contrastat respecte del
contingut dels fulletons de propaganda que, sota el títol "Què puc
esperar d'una platja amb bandera blava?" s'editen amb el suport de
l'administració?

Té previst el Govern dur a terme alguna actuació
concertada amb els ajuntaments i consells insulars per tal de
millorar el compliment dels requisits mínims, de tal manera que
no es produeixin contradiccions entre el que s'anuncia que es pot
esperar d'una platja amb bandera blava i el que realment s'hi
troba?

Palma, 11 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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'obtenció de les banderes blaves com a símbol i
reconeixement a aquelles platges que assoleixen nivells de qualitat
ambiental, exigeix el compliment d'una sèrie de requisits, entre els
quals destaquen els referits a la "qualitat de l'aigua al llarg de tota
la platja i la informació i educació ambiental".

Compleix el Govern de les Illes Balears el requisit
d'analitzar les aigües "almenys a un punt a cada platja i cada dues
setmanes com a mínim, des d'una quinzena anterior al
començament de la temporada de banys i fins a la finalització
d'aquesta" a cadascuna de les platges que disposen de bandera
blava?

S'informa degudament dels resultats d'aquestes anàlisis
als usuaris de les diferents platges?

S'informa dels resultats, de forma puntual, als
ajuntaments respectius?

En quines dates s'han iniciat les anàlisis d'aquesta
temporada i amb quins resultats?

Palma, 11 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 3729/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures en relació al Reial Decret-Llei 5/1996,
liberalitzadores del sòl. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3805/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normalització lingüística en el sistema educatiu de les
Illes Balears. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

 RGE núm. 3898/96, del Grup Parlamentari Socialista,
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 17 de
juliol del 1996).

 RGE núm. 3899/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a pla per a l'adquisició de les instal•lacions militars
que es vagin desafectant a les Illes Balears. (Mesa de 17 de juliol del
1996).

Palma, a 17 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 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.

El Govern de la nació ha publicat, en el Butlletí Oficial de
l'Estat de 8 de juny d'enguany, el Reial Decret-llei 5/1996, de
mesures liberalitzadores del sòl i dels col•legis professionals.

Aquest decret, entre d'altres mesures, disminueix les
cessions de sòl en unitats d'execució en sòl urbà i sòl urbanitzable
i programat del 15% al 10% i elimina de l'ordenament jurídic la
figura del sòl urbanitzable no programat, mantenint per al sòl
urbanitzable -únic- les disposicions per al sòl urbanitzable
programat.

Les conseqüències immediates d'aquestes mesures seran
les següents:

1.- La disminució de la disposició, per part del govern,
ajuntaments i operadors sense ànim de lucre, de la tercera part del
sòl on es duia a terme la construcció d'habitatges de protecció
oficial i de preu taxat, encarint-se, per tant, el preu de l'habitatge, ja
que no permet als habitatges barats les possibilitats de competir en
el mercat i restringeix així l'accés a l'habitatge a les capes més
humils de la societat. 

2.- La impossibilitat per part dels ajuntaments d'orientar
el creixement de les ciutats en les línies fixades pel planejament,
limitant-lo i fent-lo més rígid, ja que desapareix una de les figures
més flexibles, i limitant la classificació del sòl a les Illes Balears a
sòl urbanitzable, que haurà de ser programat, urbà i no urbanitzable
-rústic-. 

Com bé demostra l'experiència, l'augment de les cessions
dels propietaris particulars no encareix el preu dels habitatges, ja
que en aquests darrers cinc anys els preus dels habitatges ha
augmentat menys que en els anys anteriors, quan les cessions eren
menors. El que encareix el preu del sòl no és el planejament, sinó no
complir-lo.

Eliminar les cessions en el cas de les substitucions d'ús
d'altres instal•lacions per habitatges, només dificultarà aquestes
substitucions, ja que desapareixerà l'interès concret dels ajuntaments
en el seu planejament i la possibilitat que la col•lectivitat se'n
beneficiï.

La desaparició del sòl urbanitzable no programat, per altra
part, no ha de traduir-se automàticament en un major increment de
l'urbanitzable programat, sinó que, fins i tot, pot tenir com a efecte
la menor disponibilitat de sòl, ja que limita als ajuntaments la
possibilitat de qualificar com a sòl urbanitzable aquell que estigui
plenament justificat per les previsions de creixement i que tengui
capacitat de desenvolupar en un termini concret.

Per tot l'exposat, es formula la següent Proposició no de
llei:

1.- El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a retirar el Reial Decret-llei 5/1996 i a obrir un
marc de diàleg per a l'acord, negociant, amb ajuntaments i
comunitats autònomes, mesures substitutòries que, facilitant als
ajuntaments la construcció  d'un patrimoni de sòl públic suficient,
permetin la construcció d'habitatges socials i equipaments públics,
recuperant la iniciativa municipal en la planificació dels
creixements de les ciutats.
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2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a realitzar les gestions polítiques oportunes
encaminades a tornar a recuperar les cessions previstes en el text
refós de la Llei del Sòl al percentatge del 15% vigent abans de
l'aprovació del Reial Decret 5/1996.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a sol.licitar al Govern de l'Estat, en el cas
que la tramitació parlamentària de l'esmentat Reial Decret no
reposi les cessions disminuïdes o eliminades de la Llei del Sòl,
l'adequada compensació als ajuntaments de les Illes Balears en
forma de solars dels quals és titular l'Administració de l'Estat.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a promoure una normativa pròpia d'agilització dels
terminis i procediments continguts en la Llei del Sòl per a
l'obtenció de sòl públic destinat a la construcció d'habitatges de
protecció oficial.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a exercir plenament les seves competències en
matèria de sòl, a través de l'oportuna presentació, en el termini
més breu possible, d'un projecte de llei del sòl que recuperi la
figura del sòl urbanitzable no programat i que pugui adequar la
legislació estatal a les peculiaritats illenques en el seu àmbit
competencial.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat, com a mesura de contenció de l'augment de sòl
urbanitzable que pot suposar la facilitat de conversió del sòl
urbanitzable no programat en sòl urbanitzable, desqualifiqui,
mitjançant llei tramitada amb caràcter d'urgència, tots els sòls
urbanitzables no programats existents.

Palma, a 1 de juliol del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Llei de Normalització lingüística imposa als poders
públics promoure un conjunt de mesures que tenen com a finalitat
aconseguir fer normal l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, entre la ciutadania.

L'escola és un instrument imprescindible, encara que no
suficient, per aconseguir aquests objectius i, per això, la Llei de
Normalització lingüística manifesta clarament, en el seu article 20,
que els alumnes puguin utilitzar normalment i correctament el català
i el castellà al final del període d'escolaritat obligatòria.

A partir d'aquí, correspon al Govern prendre les mesures
necessàries per aconseguir aquesta finalitat.

Tothom sap prou bé que no és possible el coneixement i
domini d'una llengua si aquesta no s'empra d'una manera habitual.
Per això, no només és necessari que les dues llengües oficials de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears siguin presents com a
assignatures tot al llarg de l'educació obligatòria, sinó que es fa
necessari que ambdues siguin utilitzades com a vehicle
d'aprenentatge i comunicació dins l'àmbit escolar.

L'Ordre núm. 19449 del Conseller de Cultura, de dia
17/10/1995, no deixa prou clars els marges dins els quals es podran
moure els centres escolars per garantir el que preveu l'esmentat
article 20 de la Llei de Normalització lingüística.

Per això, i atès que ja es disposa de prou legislació i
jurisprudència sobre aquest assumpte, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a prendre les mesures legislatives oportunes perquè els
centres d'educació infantil, primària i secundària:

1.- Puguin realitzar un projecte lingüístic inclòs dins el
projecte de centre previst a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación general del sistema educativo, que garanteixi la
presència mínima necessària de les llengües oficials a la Comunitat
Autònoma, que asseguri el compliment de l'article 20 de la Llei de
Normalització lingüística.

2.- Que, mitjançant els acords ja existents amb el Ministeri
d'Educació i Cultura, s'arbitrin les mesures pertinents per dotar els
centres educatius dels instruments i formació adequada dels seus
professors i equips directius per a l'elaboració de l'esmentat projecte
lingüístic, i que aquest s'ajusti a les necessitats formatives dels
alumnes d'acord amb la seva realitat sociolingüística. 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a prendre les mesures legislatives oportunes perquè la
Universitat de les Illes Balears inclogui, tal com preveu l'article 23.1
de la Llei de Normalització lingüística, dins els seus plans d'estudi
i per a aquells que pensin dedicar-se a la docència, la formació
lingüística adequada per fer l'ensenyament en llengua catalana.

Palma, a 5 de juliol del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1.- Instar el Govern d'Espanya a la presentació, davant
el Congrés dels Diputats i en el termini més breu possible, d'un
projecte de llei orgànica reguladora de la responsabilitat del
menor.

2.- Instar el Govern d'Espanya i el Govern de les Illes
Balears a l'aprovació i urgent implantació d'un pla de reforma i
dotació dels dipòsits municipals de detinguts en directa
col•laboració amb els ajuntaments, coadjuvant a la seva finançació
mitjançant tècniques de mancomunitat, consorci, o altres similars
que facilitin als ajuntaments la seva ràpida disposició.

3.- Instar el Govern d'Espanya a l'aprovació i publicació
de l'ordre ministerial d'actualització de les quantitats que
l'Administració penitenciària ha de reemborsar als ajuntaments
pels serveis de dipòsit de detinguts a disposició judicial.

4.- Instar el Govern d'Espanya a la urgent regulació dels
mecanismes de rescabalament, als penats a arrest de cap de
setmana, de les despeses de desplaçament, en els termes prevists
a l'article 15 del Reial Decret 690/96, de 26 d'abril.

5.- Instar el Govern de les Illes Balears perquè, previ
acord amb la Federació de Municipis i entitats públiques o
privades amb finalitat d'interès públic, elabori, en el termini de
tres mesos, un pla de determinació de places per al compliment de
la pena de treballs en benefici de la comunitat, subscrivint el
corresponent conveni amb les administracions i entitats afectades.

6.- Instar el Govern de les Illes Balears a l'elaboració, en
el termini de tres mesos, d'un catàleg o relació de centres existents
a la comunitat, de dependència autonòmica, municipal o privada,
degudament acreditats i homologats per a la integració de
condemnats toxicòmans en procés de deshabituació o tractament,
per a la seva posada a disposició de l'Administració judicial
d'acord amb el que preveu l'article 87 del Codi Penal.

7.- Instar el Govern de les Illes Balears a l'elaboració, en
el termini de tres mesos, d'un catàleg o relació de centres
psiquiàtrics i educatius especials, de dependència autonòmica, per
a la posada a disposició de l'Administració judicials, en els termes
econòmics que s'estableixin mitjançant conveni, amb la finalitat
d'internament prevists a l'article 96 del Codi Penal.

Palma, a 5 de juliol del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Ministeri de Defensa compta amb un pla de
desafectació de nombroses instal•lacions militars que ja no es
consideren d'interès per a la defensa i que així passarien a
dependre de la gerència d'infraestructures que, en molts de casos,
acabarà gestionant la seva possible venda.

Entre les instal•lacions que a les Illes Balears es troben
en aquesta situació, n'hi ha algunes situades a les costes, altres a
dins zones declarades Àrea natural d'especial interès, i d'altres a
dins els cascs urbans de les poblacions i ciutats de cada illa.

En qualsevol cas, es tracta d'instal•lacions ubicades a
zones d'alt interès urbanístic i ecològic. A més a més, algunes
d'elles tenen una importància des del punt de vista del patrimoni
historicoartístic pel seu caràcter monumental.

És evident que molts dels ajuntaments on s'ubiquen les
instal•lacions militars que s'han de desafectar no compten amb la
capacitat econòmica per fer front a les despeses que originaria la
compra. A més a més, algunes de les instal•lacions, com que estan
ubicades a la costa, tenen un interès que sobrepassa l'àmbit
municipal.

Atès l'interès que per a la població i les institucions de les
Illes Balears podria tenir l'adquisició d'algunes de les instal•lacions
desafectades, donades les possibilitats que ofereixen a l'hora
d'ubicar-hi serveis i instal•lacions de tot tipus,

Atès que es tracta d'una ocasió històrica per poder
incrementar el patrimoni de les institucions públiques de les Illes
Balears, tant a zones urbanes com a la costa,

Atès que seria preocupant deixar únicament a la iniciativa
privada la concurrència a les subhastes quan es posin a la venda les
esmentades instal•lacions, donat el perill d'entrar en una dinàmica
d'especulació poc desitjable, 

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

1.- Elaborar de manera immediata un pla per a
l'adquisició, d'acord i coordinadament amb els ajuntaments i els
consells insulars, de totes les instal•lacions militars que es vagin
desafectant a cada illa i que puguin tenir algun interès per ubicar-hi
serveis municipals, insulars o del Govern, d'ús social o cultural.
Aquest pla afectarà tant les instal•lacions ubicades als nuclis urbans
com a les costes, així com aquelles instal•lacions del Ministeri de
Defensa que actualment no estiguin en ús i que puguin ser
utilitzades amb les finalitats abans esmentades.

2.- Iniciar, amb aquesta finalitat i de manera immediata,
les negociacions amb el ministeri corresponent del Govern de
l'Estat.

3.- Preveure, en els Pressuposts Generals de la CAIB per
al 1997, la partida pressupostària suficient per fer possible
l'adquisició dels immobles esmentats.

Palma, a 11 de juliol del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 3797/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a unions de fet, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió. (Mesa de 17 de juliol del 1996).

Palma, a 17 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 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.

La problemàtica referida a les "unions de fet" ha estat ja
tractada des de diferents institucions i, fins i tot, el Parlament de
les Illes Balears va debatre una proposició no de llei referida a
aquesta qüestió l'any 1994.

Són, en aquest sentit, diferents les institucions que s'han
pronunciat recomanant que des del Govern de l'Estat i des de les
Corts Generals es prenguin les mesures adients per tal que
s'emparin jurídicament les convivències de fet. Per un costat, el
Parlament Europeu ha aprovat una recomanació als estats
membres en aquesta línia i, per l'altra, el Congrés dels Diputats va
aprovar, el novembre del 1994, una proposició no de llei instant
el Govern a elaborar un projecte de llei sobre la regulació de les
unions de fet, amb independència dels sexe dels seus components.

Però el fet que ja s'hagi discutit el tema, tant en el
Parlament Europeu com al Congrés dels Diputats, no li fa perdre
actualitat ni contingut. Ben al contrari, aquests pronunciaments es
van produir la passada legislatura, amb un govern central de
diferent color polític a l'actual, i ens han de servir com a punt de
referència.

Es tracta de no continuar ignorant una realitat existent i
de donar resposta, a nivell jurídic, a les necessitats que planteja
aquesta situació.

No hi ha dubte que en els darrers anys s'ha produït un
canvi profund en el model de família, el quan ja no es fonamenta
exclusivament en el vincle matrimonial, sinó més bé en el
consentiment i la solidaritat lliurement acceptats; uns nous models
en els quals, a més a més, es dóna un component de permanència,
d'estabilitat.

L'existència de les unions de fet en la nostra societat, en
un nombre cada vegada més important, i la seva manca de
regulació jurídica, ha duit com a conseqüència l'aparició d'un
tracte desigual cap a les famílies així constituïdes i cap a les
persones que les constitueixen, de tal manera que ha estat el
mateix Parlament Europeu qui ha demanat als estats membres que
es posi fi al tracte desigual de les persones en les disposicions
jurídiques i administratives en aquesta matèria.

És un fet que la societat va sempre per davant de les
normes que el dret regula. En aquest sentit, han estat els
ajuntaments, com a institució més atracada als ciutadans, els
primers en reaccionar, obrint o creant registres de parelles de fet
sense tenir en compte la composició sexual dels seus membres, és
a dir, donant un reconeixement a les parelles que, comptant amb
una voluntat de permanència i estabilitat, no han passat pel tràmit
del vincle matrimonial, independentment que els seus component
siguin homosexuals o heterosexuals.

Però l'existència d'aquests registres té un caràcter
purament simbòlic i no implica obtenir els mateixos drets que
tenen les famílies tradicionals basades en el matrimoni. És
precisament la necessitat de regular la garantia d'accés a aquests
drets el que ens fa presentar aquesta proposició no de llei.

Es tracta de donar compliment al que estableix l'article
9.2 de la Constitució Espanyola: "Correspon als poders públics de

promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de
l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives;
i remoure els obstacles que n'impedeixin o dificultin la plenitud".

És aquest mandat constitucional aquell que obliga a
remoure els obstacles existents en aquests moments per poder fer
efectiu el que es consagra a l'article 14 de la Constitució: "Els
espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social".

Ha estat precisament quan alguns ciutadans han apel•lat
al que disposa l'article 53 de la Constitució -"Qualsevol ciutadà
podrà demanar la tutela de les llibertats i els drets reconeguts a
l'article 14, davant els tribunals"- quan el Tribunal Constitucional ha
dictat diferents sentències que, referint-se a la qüestió, han fet força
en l'article 10.1 de la Constitució, en fixar que no sols la dignitat de
la persona, sinó el lliure desenvolupament de la personalitat, són el
fonament de l'ordenament jurídic.

Per tant, és hora que la regulació es plantegi de forma
global, ja que s'ha començat a regular de forma tangencial, sabent
que incidirà en els àmbits dels dret civil, el dret mercantil, el
successori i altres, i que, atesa la complexitat d'aquesta regulació,
sigui el Govern de l'Estat qui remeti un projecte de llei al Congrés
dels Diputats per al seu debat i aprovació. 

Donat que la societat de les Illes Balears no és aliena a
aquesta realitat, entenem que el Parlament de les Illes Balears s'ha
de dirigir al Govern de l'Estat instant-lo a presentar el projecte de
llei de convivència que reclama una part de la societat per poder
gaudir dels mateixos drets que la resta dels ciutadans.

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a regular, mitjançant una llei de convivència, les unions de fet que,
independentment del sexe dels seus components, desenvolupen una
comunitat de vida estable i duradora, per a emparar jurídicament
amb això els convivents de fet, d'acord amb les resolucions i
recomanacions aprovades a aquest efecte pel Parlament Europeu.

Es Mercadal, a 5 de juliol del 1996.
El portaveu suplent:
Ramon Orfila i Pons.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a resolució de nomenament de responsable de

l'Area de desenvolupaments per al Servei d'Informàtica del
Parlament de les Illes Balears.

La Secretària Primera del Parlament de les Illes Balears,
per delegació del President del Parlament, prèvia proposta de la
Comissió de Valoració constituïda per resoldre la cobertura d'una
plaça de responsable de l'Area de desenvolupament per al Servei
d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears, segons
convocatòria publicada en el BOPIB núm. 39, de 30 d'abril del
1996, dicta la següent:

RESOLUCIÓ:

Primer.- Adjudicar la plaça de referència al Sr. Joan
Miquel Tramullas i Mesquida (DNI núm. 43.044.430), un cop
superades les proves establertes a la convocatòria.

Segon.- De conformitat amb el que estableixen les bases
reguladores de la convocatòria esmentada, el termini per prendre
possessió de la nova destinació serà de tres dies, comptats a partir
del següent al de la notificació del nomenament.

Tercer.- Els efectes econòmics ho seran des del dia de la
presa de possessió.

Quart.- La present resolució podrà ser impugnada en els
casos i en la manera establerts a la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.

Palma, a 17 de juliol del 1996.
La Secretària Primera del Parlament:
Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a resolució de nomenament d'administrador de

l'entorn ofimàtic per al Servei d'Informàtica del Parlament de les
Illes Balears.

La Secretària Primera del Parlament de les Illes Balears,
per delegació del President del Parlament, prèvia proposta de la
Comissió de Valoració constituïda per resoldre la cobertura d'una
plaça d'administrador de l'entorn ofimàtic per al Servei
d'Informàtica del Parlament de les Illes Balears, segons
convocatòria publicada en el BOPIB núm. 39, de 30 d'abril del
1996, dicta la següent:

RESOLUCIÓ:

Primer.- Adjudicar la plaça de referència al Sr.
Bartomeu Munar i Pascual (DNI núm. 43.058.663), un cop
superades les proves establertes a la convocatòria.

Segon.- De conformitat amb el que estableixen les bases
reguladores de la convocatòria esmentada, el termini per prendre
possessió de la nova destinació serà de tres dies, comptats a partir
del següent al de la notificació del nomenament.

Tercer.- Els efectes econòmics ho seran des del dia de la
presa de possessió.

Quart.- La present resolució podrà ser impugnada en els
casos i en la manera establerts a la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú.

Palma, a 17 de juliol del 1996.
La Secretària Primera del Parlament:
Pilar Ferrer i Bascuñana.
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