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3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 4144/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tractament de
drogaaddictes amb metadona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4341/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la Comunitat Autònoma ,
relativa a política de normalització lingüística a l'Administració de
Justícia a les Illes Balears. (Mesa de 28 d'agost se del 1996).

RGE núm. 4148/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria de Sanitat i Consum en el II Pla de l'Igualtat
d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

Palma, a 28 d'agost del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat
Autònoma la següent Interpel•lació per tal que sigui debatuda en
el Ple del Parlament de les Illes Balears.
Com diu l'Exposició de motius de la Llei 3/1986, de 29
d'abril, de Normalització Lingüística -la Comunitat té el dret i el
deure d'acabar amb la situació d'anormalitat sociolingüística en la
que havíem viscut les Illes Balears, regulant l'ús de la llengua
catalana com a llengua pròpia i del castellà com a llengua oficial
de tot l'Estat, mitjançant l'elaboració d'una política i l'elaboració
d'una llei que garantís els drets lingüístics dels ciutadans.
La Llei de Normalització Lingüística reserva l'estatus de
llengua pròpia per al català. Per això, els poders públics de la
Comunitat Autònoma, i el Govern de la Comunitat en primer lloc,
tenen el deure de proveir els mitjans necessaris per al coneixement
i ús de la llengua catalana a tots els àmbits i activitats de la vida
social.
Malgrat els anys transcorreguts d'ençà l'aprovació de la
Llei de Normalització Lingüística, en l'àmbit de l'Administració
de Justícia a les Illes Balears, als avenços són minsos i
imperceptibles.
Per tot això, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears interpel•la el Govern sobre:
La política de normalització lingüística a l'àmbit de
l'Administració de Justícia a les Illes Balears.
Palma, a 14 d'agost del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol
El diputat:
Josep Portella i Coll.

RGE núm. 4149/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral
en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28
d'agost del 1996).
RGE núm. 4150/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria de Turisme en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat
per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4151/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria de Treball i Formació en el II Pla de l'Igualtat
d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4152/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports en el II Pla de
l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4153/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria d'Economia i Hisenda en el II Pla de l'Igualtat
d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4154/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria de Funció Pública i Interior en el II Pla de
l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4155/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria de Foment en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat
per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4156/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació
de la Conselleria de Presidència en el II Pla de l'Igualtat
d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4157/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inversions
previstes en el Parc Natural de l'Albufera des Grau. (Mesa de 28
d'agost del 1996).
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RGE núm. 4158/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a
participació de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria en
el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona. (Mesa de 28
d'agost del 1996).
RGE núm. 4175/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a facturació
abusiva en lloguer de cotxes amb base a l'aeroport de Palma. (Mesa
de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4176/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estats
comptables dels préstecs formalitzats a l'empara dels convenis
signats des del 1983 entre l'Administració de l'Estat, la Comunitat
Autònoma i l'Ajuntament de Palma per a rehabilitació d'habitatges.
(Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4177/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a concerts
realitzats a Menorca i Eivissa. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
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RGE núm. 4188/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a serveis del
Correfour a les Pitiüses. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4189/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a passos per a
vianants al Segon Cinturó de Ronda d'Eivissa. (Mesa de 28 d'agost
del 1996).
RGE núm. 4190/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a ajuts concedits
a les Pitiüses per a rehabilitació d'habitatges. (Mesa de 28 d'agost del
1996).
RGE núm. 4191/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a compra
d'habitatges a propietaris particulars per l'Ibavi. (Mesa de 28 d'agost
del 1996).
RGE núm. 4192/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a normativa
europea sobre hotels ecoturístics. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4178/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a videos
editats per la Conselleria de Cultura sobre elements artístics de
Menorca. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4193/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a inspeccions a
piscines públiques de les Pitiüses. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4179/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a
finançament de la gravació de cançons infantils. (Mesa de 28
d'agost del 1996).

RGE núm. 4194/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a mesures per
afavorir la comercialització dels productes hortofrutícoles a les
Pitiüses. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4180/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a
paralització de l'auditoria que s'estava realitzant a Sefobasa. (Mesa
de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4211/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a difusió dels
suplements "Campus" i "Diari de l'Escola". (Mesa de 28 d'agost del
1996).

RGE núm. 4181/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a creació
del Consell Econòmic i Social. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4216/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol, del
Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a representant
legal de l'"Agrupación forestal del Mediterráneo". (Mesa de 28
d'agost del 1996).

RGE núm. 4182/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a vigilància
d'"Es Pinaret" per part de la Guàrdia Civil. (Mesa de 28 d'agost del
1996).
RGE núm. 4183/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a despesa
realitzada en aplicació del Pla de suport per a la modernització del
comerç. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4184/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a
treballadors de Sefobasa inclosos a la Seguretat Social Agrària.
(Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4185/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a
manteniment de les emissions de Ràdio Jove durant el màxim
d'hores possible. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4186/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila,
del Grup Parlamentari NACIONALISTA-PSM, relativa a creació de
corresponsables de Ràdio Jove a les Illes menors. (Mesa de 28
d'agost del 1996).

RGE núm. 4226/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a relació
d'establiments turístics que van rebre Autorització Definitiva. (Mesa
de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4227/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a relació
d'establiments turístics que van rebre Autorització Prèvia. (Mesa de
28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4228/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a data d'autorització
definitiva de l'aparthotel "Seaview Country Club". (Mesa de 28
d'agost del 1996).
RGE núm. 4229/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a nom dels
promotors de l'aparthotel "Seaview Country Club". (Mesa de 28
d'agost del 1996).
RGE núm. 4230/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a places turístiques
no legals inspeccionades i/o clausurades. (Mesa de 28 d'agost del
1996).
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RGE núm. 4231/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a relació de pous
legalitzats a Eivissa i Formentera. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4327/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a criteris per a la concessió de subvencions per al foment de l'esport.
(Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4316/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a durada mitjana dels contractes de posada a disposició
dels treballadors d'empreses de treball temporal. (Mesa de 28
d'agost del 1996).

RGE núm. 4328/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a eliminació de les barreres arquitectòniques en les instal•lacions
esportives. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4317/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sancions o procediments sancionadors en tràmit per
incompliment de la Llei d'empreses de treball temporal a les Illes
Balears. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4329/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a declaracions d'utilitat pública de clubs esportius, agrupacions de
promoció esportiva i federacions esportives. (Mesa de 28 d'agost del
1996).

RGE núm. 4318/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a empreses de Treball Temporal autoritzades a les Illes
Balears. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4330/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a criteris per a qualificar una activitat com esportiva. (Mesa de 28
d'agost del 1996).

RGE núm. 4319/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contractes de posada a disposició que s'han subscrit a les
Illes Balears d'ençà l'entrada en vigor de la Llei d'empreses de
treball temporal. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4331/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a pla coordinador d'establiments i instal•lacions esportives. (Mesa de
28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4320/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accidentalitat laboral en empreses de treball temporal.
(Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4332/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a recuperació, manteniment i desenvolupament de les modalitats
esportives autòctones pròpies de les Illes Balears. (Mesa de 28
d'agost del 1996).

RGE núm. 4321/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a percentatges per mor de sexe dels contractes de posada
a disposició d'ençà l'entrada en vigor de la Llei d'empreses de
treball temporal. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4333/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a foment d'activitats fisicoesportives per a persones amb discapacitats
físiques, sensorials i psíquiques. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4322/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a formació dels treballadors i treballadores de les empreses
de treball temporal. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4323/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció de la pràctica esportiva en la tercera edat.
(Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4324/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a coordinació de la gestió esportiva. (Mesa de 28 d'agost
del 1996).

RGE núm. 4334/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a programes destinats a afavorir l'accés a la pràctica de l'esport en
igualtat. (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4335/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a promoció de la igualtat de la dona en l'accés a l'esport. (Mesa de
28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4336/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a obertura d'extensions universitàries a Eivissa i Menorca. (Mesa de
28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4325/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes d'esport per a l'edat escolar i de l'esport per
a tots. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4337/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a ajudes del Govern Balear a l'associació LITHICA (Menorca) per a
la recuperació i reutilització de les pedreres de marès fora d'ús.
(Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4326/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a instruments d'ordenació territorial referits a equipaments
esportius. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

RGE núm. 4338/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a combat de l'expansió del "carpobrotus edulis" a l'illa de Menorca.
(Mesa de 28 d'agost del 1996).
Palma, a 28 d'agost del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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 CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

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

Quan es posarà en marxa a les Illes Balears el Pla de
tractament ambulatori amb metadona, previst en el Pla Nacional
de Drogues?

Quina és la participació de la Conselleria de Treball i
Formació en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona?
Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

Palma, a 30 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació de la Conselleria de Sanitat i
Consum en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona?

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 CAIB, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la
Dona?

Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

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

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

Quina és la participació de la Conselleria de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral en el II Pla de l'Igualtat
d'Oportunitat per a la Dona?

Quina és la participació de la Conselleria d'Economia i
Hisenda en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona?
Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació de la Conselleria de Turisme en
el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona?
Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

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 CAIB, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació de la Conselleria de Funció
Pública i Interior en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la
Dona?
Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

1580

BOPIB núm.60 - 4 de setembre del 1996

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

M)

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

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

Quina és la participació de la Conselleria de Foment en
el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona?

Té constància el Govern que determinades empreses de
lloguer de cotxes amb concessió a l'aeroport de Palma inclouen a la
factura un concepte de "taxa d'aeroport"?

Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

Quines mesures ha pres el Govern per impedir aquesta
pràctica abusiva?
Ha incoat el Govern algun tipus d'expedient sancionador?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació de la Conselleria de Presidència
en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la Dona?
Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
A Mondragó l'inversió prevista és de 200 milions de
pessetes, al Parc Natural de l'Albufera d'Alcúdia l'inversió entre
l'any 1997 i el 2000 serà de 332 milions de pessetes, més els 80
milions prevists per a l'any 1996, i al Parc Natural de l'Albufera
des Grau de Menorca, quina és la previsió del Govern en quan a
inversions?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Des de l'any 1983 fins al 1993 es subscriviren distints
convenis entre el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (més tard
MOPTMA), la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l'Ajuntament de Palma per a la rehabilitació pública d'habitatges.
Aquests convenis es concretaren en uns préstecs de l'Administració
Central a l'Ajuntament de Palma, en les que la Comunitat Autònoma
intervenia com a intermediari, en virtut de les competències
d'aquesta en matèria d'habitatge.
Transcorreguts tretze anys des de la signatura del primer
dels convenis, ja només roman vigent i en execució el procés
d'amortització dels préstecs.
Quins són els estats comptables dels distints préstecs
formalitzats a l'empara dels convenis signats des del 1983 entre
l'Administració de l'Estat, la Comunitat Autònoma i l'Ajuntament
de Palma per a rehabilitació d'habitatges?

Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

Palma, a 31 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la participació de la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria en el II Pla de l'Igualtat d'Oportunitat per a la
Dona?
Palma, a 23 de juliol del 1996.
La diputada:
Joana Mª Barceló i Martí.

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 CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Durant l'any 1995, la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports va destinar 9.378.215 pessetes, en càrrec a la partida 13105455004-84000 dels pressuposts de la CAIB, a finançar la realització
de diferents concerts a les Illes Balears, entre els quals s'hi troben
les actuacions de:
Rondalla de Bellver.
Filharmònica Porrerenca.
Quarta Scientia.
Orfeó d'Alaró.
Coral de Porreres.
Coral Tercera Edat Porreres.
Festival Pla de Mallorca.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)

Quants d'aquests concerts es varen realitzar a Eivissa?
Quin va ser el cost de cada un d'ells?
Es Mercadal, a 30 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
És cert que s'ha paralitzat l'auditoria que s'estava realitzant
a l'empresa pública SEFOBASA, iniciada coincidint amb l'esclat de
l'escàndol dels treballs realitzats a finques de membres del Govern?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quin motiu?
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 CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Atès que durant l'any 1995 la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports va destinar dos milions de pessetes a la
realització, impressió, disseny i adquisició de còpies del video "El
modernisme a Mallorca"
Quins videos ha editat la Conselleria de Cultura els
darrers cinc anys sobre elements artístics corresponents a l'illa de
menorca?
Quin és el valor de la inversió que s'hi ha destinat?
Es Mercadal, a 30 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 30 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Després de l'entrevista mantinguda entre el President de
la CAIB i els sindicats majoritaris de les Illes Balears, en el decurs
de la qual es va plantejar la qüestió de la creació del Consell
Econòmic i Social, pensa el Govern impulsar la seva creació?
Es Mercadal, a 30 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

T)

Durant l'any 1995, la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports va finançar la gravació de cançons infantils de l'autor
Andreu Bennàssar amb 850.000 pessetes.
Quins criteris ha seguit la Conselleria de Cultura a l'hora
de finançar aquesta actuació?
Té previst la Conselleria de Cultura mantenir aquest
tipus d'actuacions?
Es Mercadal, a 30 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
És cert que el Govern de les Illes Balears va demanar a la
Delegada del Govern que la Guàrdia Civil es fes responsable de la
vigilància del centre de menors "Es Pinaret"?
Quin és el motiu d'aquest canvi en la política de menors
respecte de la consideració del caràcter del centre i de les seves
necessitats de vigilància?
No creu el Govern que podria ser contraproduent la
presència de la Guàrdia Civil com a responsable de la vigilància
d'un centre d'acollida de menors amb problemes?
Varen ser consultats els educadors del centre d'Es Pinaret
sobre l'oportunitat i conveniència de demanar la presència de la
Guàrdia Civil custodiant el centre?
Davant la negativa de la Delegada del Govern que, fins i
tot en declaracions públiques, ha mostrat el rebuig a la proposta,
pensa el Govern renunciar a aquesta idea?
Es Mercadal, a 30 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Segons es desprèn de diverses respostes del Govern a
preguntes parlamentàries, durant els darrers anys s'han produït
reajustaments pressupostaris que han obligat a reduir la partida
destinada al Pla de suport per a la modernització del comerç.
Quina era la despesa prevista al Pla i quina la despesa
realitzada realment durant l'any 1994, per cada un dels conceptes
prevists?
I durant l'any 1995?

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 CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Dia 29 de novembre del 1995, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar una Proposició no de Llei, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant la qual s'instava el
Govern a "... procurar una major participació directa des de les Illes
de Menorca, Eivissa i Formentera (en les emissions de Ràdio Jove)
a través de la creació de corresponsalies a aquestes illes"
Quines gestions ha realitzat el Govern per donar
compliment a la resolució aprovada pel Parlament?

Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quantes corresponsalies s'han creat de llavors ençà?
Per quin motiu?
Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Segons es desprèn de la resposta del Govern a la
pregunta parlamentària 3/96, durant els anys 1994 i 1995, la
Tresoreria General de la Seguretat Social ha dictat diverses
resolucions individuals (treballador per treballador) incloent
automàticament els treballadors contractats específicament per les
campanyes dins el règim general de la Seguretat Social. Després
d'aquest fet, quants de treballadors de SEFOBASA s'han inclòs a
la Seguretat Social Agrària el 1996?

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 CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Té prevista la Conselleria d'Agricultura alguna mesura a
fi que els agricultors i ramaders de les pitiüses puguin beneficiar-se
dels serveis oferts pel Centre Europeu d'Informació i
Desenvolupament Rurals (CORREFOUR)?

Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

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 CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

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

El mes de juliol del 1995 es va produir una retallada
d'una hora en les emissions de Ràdio Jove, passant així de quatre
a tres hores diàries d'emissió.

Quan pensa instal•lar la Conselleria de Foment passos per
a vianants al segon cinturó de ronda d'Eivissa?

Dia 29 de novembre del 1995, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar una Proposició no de Llei, presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant la qual s'instava al
Govern a "... mantenir l'emissió de Ràdio Jove durant el màxim
d'hores possible..."
Quines gestions s'han realitzat per donar compliment a
la resolució aprovada pel Parlament?
Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants ajuts per a la rehabilitació d'habitatges ha
concedit l'IBAVI a l'àmbit de les Pitiüses durant els anys 1993,
1994 i 1995? Quants durant l'any en curs?
Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Agricultura dur a terme alguna
actuació per impulsar la creació d'una central hortofrutícola a les
Pitiüses?
En cas negatiu, té prevista alguna mesura alternativa per
millorar la comercialització dels productes hortofrutícoles a les
Pitiüses?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

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

Quants habitatges ha comprat l'IBAVI a propietaris
particulars a l'àmbit de les Pitiüses durant els anys 1993, 1994 i
1995? Quants durant l'any en curs?
Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
En quin termini començarà el Govern de les Illes Balears
a aplicar la normativa europea sobre concessió als establiments
hotelers de les nostres illes del certificat d'"hotel ecoturístic"?
Palma, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
L'edició o el patrocini per part del Govern de diferents
suplements destinats a la gent jove de la nostra comunitat, que es
distribueixen a través de l'encartaments dins alguns dels diaris de
més difusió de les Illes Balears, moltes vegades no té en compte que
el fet pluriinsular ha condicionat l'àmbit de difusió de la premsa
escrita, de tal manera que els mitjans més llegits en una illa gairebé
no ho són a les altres.
Així succeeix amb els suplements "Campus" i "Diari de
l'escola", inserits regularment dins diaris de la màxima difusió a
l'illa de Mallorca i que, en canvi, pràcticament no la tenen a Eivissa,
Formentera i Menorca. Per tal de fugir de situacions que generin
sentiments de greuge comparatiu, és per la qual cosa el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM va presentar una Proposició no de
Llei.

AE)

Aquesta proposta, que fou aprovada el 8 de maig del 1996
per unanimitat, diu: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a vetllar per tal que l'àmbit de difusió de la informació juvenil
que s'ofereix des del Govern a través dels mitjans de comunicació
escrits, radiofònics o televisius, cobreixi la totalitat del territori de la
Comunitat Autònoma, partint de la distinta realitat de cada illa, del
diferent nivell de difusió dels mitjans de comunicació i de l'existència
a cadascuna d'elles de mitjans de comunicació propis d'abast insular"

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

Atès que la major part d'aquesta informació es genera a
partir del començament de curs i que aquesta s'ha de preparar i
concertar amb els mitjans abans de l'inici del curs,

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes inspeccions s'han duit a terme a piscines
públiques i turístiques de les Pitiüses durant el present any per
avaluar el compliment del decret de l'any 1995, sobre normes de
seguretat en aquestes instal•lacions? Quin nombre d'infraccions
s'han detectat? Per quin concepte?
Palma, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quines actuacions ha realitzat el Govern i quines es té
previst realitzar, per tal de posar en pràctica la resolució aprovada?
Ha subscrit ja, el Govern, algun acord amb els mitjans de
comunicació escrits, radiofònics o televisius de les illes d'Eivissa,
Formentera i Menorca, per tal de permetre que la difusió que es fa
setmanalment (excepte l'estiu) dels suplements "Campus" i "Diari
de l'escola", arribin de forma suficient als joves d'aquestes illes?
Es Mercadal, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)

AK)

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

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

Qui és el representant legal de l'"Agrupación Forestal del
Mediterráneo"?

En quina data va concedir la Conselleria de Turisme
l'Autorització Definitiva pertinent perquè pogués obrir les seves
portes l'Aparthotel "Seaview Country Club", situat a Port d'es
Torrent, municipi de Sant Josep (Eivissa)?

Quin domicili té?
Paloma, a 31 de juliol del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Eivissa, a 7 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

AL)

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

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

Quants i quins projectes d'establiments hotelers o aparthotels (relacioneu-los amb data d'aprovació i promotors) van rebre
l'Autorització Definitiva de la Conselleria de Turisme entre els
anys 1988 i 1996?

Ha tingut notícia la Conselleria de Turisme de qui eren els
promotors de l'Aparthotel "Seaview Country Club", situat a Port
d'es Torrent, municipi de Sant Josep (Eivissa) i de si aquests haurien
anat canviant de titularitat (especifiqueu-hi Registre d'entrada de la
notificació dels canvis i les dates)?

Eivissa, a 7 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat.

Eivissa, a 7 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quants i quins projectes d'establiments hotelers o aparthotels (relacioneu-los amb detall de localització i promotors) van
rebre l'Autorització Prèvia de la Conselleria de Turisme entre juny
del 1986 i desembre del 1987?
Eivissa, a 7 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Quantes places turístiques de qualsevol mena no legals
han estat objecte d'inspecció i clausura per part de la Conselleria de
Turisme els exercicis 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 i 1996?
(Afegiu-hi la relació d'establiments, propietaris, nombre de places
i localització).
Eivissa, a 7 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Quina és la relació de pous legalitzats a Eivissa i
Formentera des del 1983 a ara? (Indiqueu les dades per exercicis
anuals i municipis així com els propietaris, el cabal d'aigua
autoritzat i la seva destinació).
Eivissa, a 7 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

AR)

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

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

Quina és la durada mitjana dels contractes de posada a
disposició de treballadors o treballadores d'empreses de treball
temporal a les Illes Balears, d'ençà l'entrada en vigor de la Llei?.

Quants contractes de posada a disposició de treballadors
i treballadores d'empreses de treball temporal a empreses usuàries
s'han realitzat durant l'any 1995, i també durant el primer semestre
del 1996?, especificant-ne els contractes realitzats a cadascuna de
les illes.

Es Castell, a 12 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 12 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AS)

Quines sancions es van imposar per part de l'autoritat
laboral a les Illes Balears durant l'any 1995 i el primer semestre
del 1996, a empreses de treball temporal o/i a empreses usuàries
per incompliment de la Llei 14/94 i del Reial Decret 4/95,
d'empreses de treball temporal?
Quins procediments sancionadors s'han iniciat o estan en
tràmit per part de l'autoritat laboral de les Illes Balears contra
empreses de treball temporal i/o empreses usuàries, per
incompliment de la legislació d'empreses de treball temporal,
d'ençà que aquestes competències han estat traspassades a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?
Es Castell, a 12 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Quin és l'índex d'accidentalitat laboral en empreses de
treball temporal en relació a l'índex general, durant l'any 1995 i el
primer semestre del 1996?
Es Castell, a 12 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

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

Quins percentatges per raó de sexe dels treballadors i
treballadores amb els quals s'han subscrit contractes de posada a
disposició, s'han originat d'ençà l'entrada en vigor de la Llei
d'empreses de treball temporal? Quina diferència existeix entre
aquests percentatges i els generals a les Illes Balears?
Es Castell, a 12 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quantes empreses de treball temporal han estat
autoritzades a les Illes Balears d'ençà l'entrada en vigor de la Llei
14/94, d'empreses de treball temporal?, indicant-ne el número
d'empreses en cadascuna de les illes i la dat d'autorització?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Castell, a 12 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Quin seguiment fa l'autoritat laboral del compliment de la
Llei d'empreses de treball temporal pel que fa a l'obligació de
formació dels treballadors?
Es Castell, a 12 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

AZ)

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

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

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
durant l'any 1996 per a donar compliment a l'article 4.7, de la Llei
de l'Esport Balear, per a fomentar la pràctica esportiva en la
tercera edat?

Quins instruments d'ordenació del territori referits als
equipaments esportius, d'acord amb el que estableix la Llei 8/1987,
d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, ha elaborat, aprovat i
executat el Govern d'ençà l'aprovació de la Llei de l'Esport Balear?

Quines despeses ha realitzat o pensa realitzar el Govern
durant l'any 1996 per a promocionar la pràctica esportiva en la
tercera edat?, indicant-ne, despesa, objecte de la despesa,
perceptor.
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
per tal de complir l'article 4.11, de la Llei de l'Esport Balear, en el
sentit de coordinar la gestió esportiva en relació amb les funcions
pròpies dels Consells Insulars i de les entitats locals, donant suport
a les actuacions d'aquestes administracions?
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

La Llei de l'Esport Balear obliga al Govern a establir els
criteris que marquin la línia a seguir en la concessió de subvencions
per a l'esport.
Quines mesures ha adoptat el Govern per a l'establiment
d'aquests criteris generals que ordenin la concessió de subvencions
per a l'esport?
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quins programes d'esport per a l'edat escolar i de l'esport
per a tots ha elaborat i aprovat el Govern Balear d'ençà l'aprovació
de la Llei de l'Esport Balear?
De quina manera s'ha garantit, en l'elaboració i
aprovació d'aquests programes, la participació dels Consells
Insulars i els Ajuntaments de les Illes Balears?
Com és possible que els escolars menorquins que van
participar en una competició escolar d'àmbit balear
desconeguessin les modificacions introduïdes en les proves,
impedint d'aquesta manera la seva participació en igualtat de
condicions?
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Quin és el calendari establert pel Govern Balear per a la
total eliminació de les barreres arquitectòniques de les instal•lacions
esportives a les Illes Balears?
Compte el Govern Balear amb cap estudi sobre la situació
de les instal•lacions esportives de les Illes Balears pel que fa a les
barreres arquitectòniques?
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)

BF)

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

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

Quines declaracions d'utilitat pública ha realitzat el
Govern Balear pel que fa a clubs esportius, agrupacions de
promoció esportiva i federacions esportives, d'ençà l'aprovació de
la Llei de l'Esport Balear?

L'article 4.2 de la Llei de l'Esport Balear, assenyala que la
Comunitat Autònoma, amb la finalitat de garantir plenament els
drets dels ciutadans de les Illes Balears a la pràctica de l'esport,
desenvoluparà la política esportiva seguint com un dels principis
rectors: "El reconeixement de l'esport com element integrant de la
nostra cultura i la recuperació, el manteniment i el desenvolupament
de les modalitats esportives autòctones pròpies de les Illes Balears".

Quins clubs esportius, agrupacions de promoció
esportiva i federacions esportives tenen la declaració d'utilitat
pública a les Illes Balears?
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines són, segons el parer del Govern, les "modalitats
esportives autòctones pròpies de les Illes Balears"? indicant les
específiques de cadascuna de les illes.
Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
Balear per tal de promocionar la recuperació, el manteniment i el
desenvolupament de les modalitats esportives autòctones pròpies de
les Illes Balears?

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
L'article 52 de la Llei de l'Esport Balear assenyala que
el Govern de la Comunitat Autònoma determinarà
reglamentàriament abans del 31 de desembre del 1995, els criteris
i les condicions i els requisits pels quals es poden qualificar com
esportiva qualsevol activitat, per al seu reconeixement com a tal
als efectes de la pròpia Llei.
Quins són els criteris, les condicions i els requisits, que
ha determinat reglamentàriament el Govern per a qualificar o no
d'esportiva qualsevol activitat que es vulgui reconèixer com a tal?
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines despeses, corresponents al pressupost del 1996, ha
dedicat el Govern a la recuperació manteniment i desenvolupament
de les modalitats esportives autòctones pròpies de les Illes Balears?
indicant despesa, perceptor i finalitat.
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta escrita.
Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
Balear durant l'any 1996 en el sentit de donar compliment a l'article
4.5, de la Llei de l'Esport Balear, relatiu a la "promoció dels
programes per a la pràctica d'activitats fisicoesportives a les
persones amb discapacitats físiques, sensorials i psíquiques"?

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
La Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'Esport Balear,
indica, en la seva exposició de motius, la creació de la figura del
Pla coordinador d'establiments i instal•lacions esportives amb un
objectiu molt clar: "que qualsevol ciutadà de Balears pugui fer
possible la necessitat de practicar un esport".
En quina situació es troba l'elaboració del Pla
coordinador d'establiments i instal•lacions esportives de Balears?
En quina data preveu el Govern presentar el Pla
coordinador d'establiments i instal•lacions esportives de Balears
al Parlament de les Illes Balears?
Considera el Govern que qualsevol ciutadà de Balears
pot practicar en aquests moments l'esport que decideix practicar?
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quins programes ha posat en marxa el Govern Balear
durant 1996 en compliment de l'article 4.5 de la Llei de l'Esport
Balear?
Quines despeses ha realitzat el Govern Balear,
corresponents a l'exercici pressupostari del 1996, per donar
compliment a l'article de la Llei anteriorment referit?, indicant-ne,
despesa, objectiu de la despesa i perceptor.
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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BH)

BK)

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

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

Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern
Balear en el sentit de donar compliment a l'article 4.3, de la Llei
de l'Esport Balear, relatives a la "implantació i execució de
programes destinats a afavorir l'accés a la pràctica de l'activitat
física i l'esport en règim d'igualtat per a tots els sectors, els àmbits
de població i la societat en general?

Atès que el Govern Balear, en resposta a pregunta anterior
d'aquest diputat (ref. LAM/mjr), ha afirmat que "coneix i ha avaluat
de forma positiva els projectes i estudis efectuats per l'Associació
Lithica";

Quines despeses ha realitzat el Govern, corresponents a
l'exercici pressupostari present, per donar compliment a l'article
de la Llei anteriorment referit? especificant-ne, despesa, objectiu
o finalitat i perceptor.
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar el Govern
Balear durant l'any 1996 per a promoure les condicions que
afavoreixin la igualtat de la dona en l'esport i la seva incorporació
en tots els nivells esportius, per donar compliment a l'article 4.6
de la Llei de l'Esport Balear?
Quines despeses ha realitzat el Govern Balear per
promoure la igualtat de la dona en l'esport?, indicant-ne, despesa,
objectiu o finalitat i perceptor.
Es Castell, a 8 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
En una recent visita a Eivissa, l'honorable conseller de
Cultura, Educació i Esports anuncià la posada en marxa de
l'extensió universitària d'Eivissa per al curs acadèmic 1997/98,
declarant que els primers cursos que s'impartirien serien els
d'"algunes de les carreres que, entre el Consell i la UIB,
entenguem que són les més urgents per traslladar aquí amb
professors i videoconferències".
És per aquest motiu que li formulam les preguntes
següents:
Quines despeses preveu el Govern Balear per a finançar
la creació i funcionament de l'Exensió Universitària a Eivissa
corresponents als exercicis econòmics del 1997 i del 1998?
Quines despeses preveu el Govern Balear per a finançar
la creació i funcionament de l'Extensió Universitària a Menorca
corresponents als exercicis econòmics del 1996 i 1997?
Es Castell, a 5 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Atès que aquesta associació no lucrativa ha iniciat un
ambiciós programa de recuperació i reutilització de les pedreres de
marès abandonades, que s'ha iniciat amb les pedreres de S'Hostal
(Ciutadella), però que es pretén abasti un conjunt de pedreres
d'altres termes municipals;
Atès que aquests projectes tenen com objectiu la
reutilització de les pedreres com a espais culturals, lúdics que poden
ser un atractiu per a una oferta complementària en el sector turístic,
i que estan d'acord amb un dels programes d'actuació de Menorca,
Reserva de Biosfera;
Atès que la realització dels projectes depèn del suficient
finançament d'aquests i que fins ara l'associació Lithica no ha rebut
cap ajuda del Govern Balear;
Quina previsió fa el Govern Balear, en el pressupost per
al 1977 i posteriors, d'ajudes a l'Associació Lithica per a finançar
part dels projectes de recuperació de pedreres que ha posat en
marxa?
Es Castell, a 5 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

BOPIB núm.60 - 4 de setembre del 1996
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.
Atès que aquesta primavera, s'ha procedit a la retirada de
plantes de carpobrotus edulis (patata fregida) a la zona de Favaritx
(Menorca);
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Ordre de Publicació
RGE núm. 4119/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a adhesió del Parlament de les
Illes Balears a la Declaració Universal de Drets Lingüístics. (Mesa
de 28 d'agost del 1996).

Atès que aquests treballs només s'han realitzat a una
franja litoral de la zona de Favaritx, però no a l'interior;

RGE núm. 4143/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ampliació del Port de la Colònia de Sant Jordi. (Mesa de
28 d'agost del 1996).

Atès que és en zones d'interior on l'expansió del
carpobrotus edulis és més palesa i augmenta a ritme incontrolable;

RGE núm. 4210/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a pensions. (Mesa de 28 d'agost del 1996).

Preveu el Govern Balear noves actuacions per eliminar
el carpobrotus edulis a tota l'àrea de Favaritx i altres zones de l'illa
de Menorca?
Quins recursos humans, tècnics i econòmics pensa
destinar el Govern Balear a la lluita contra el carpobrotus edulis
durant l'any 1997?
Es Castell, a 5 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4120, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, relativa a exclusió dels
representants dels sindicats en les entrevistes realitzades en la
primera visita oficial a l'Illa de Menorca. (Mesa de 28 d'agost del
1996).
Palma, a 28 d'agost del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'agost 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La Declaració Universal de Drets Lingüístics, aprovada a
Barcelona el 6 de juny del 1996, ha estat una iniciativa sorgida al
Centre Català del PEN CLUB que ha comptat amb la col•laboració
del CIEMEN, i amb el suport de diverses institucions, dels
estaments científic, jurídic i intel•lectual catalans, del PEN CLUB
internacional i centres d'altres països, així com de molt diverses
ONG's.
La Declaració Universal de Drets Lingüístics, basada en
textos de caràcter general com la Declaració Universal de Drets
Humans (1948) i en altres de més específics que tenen com a
subjectes les persones, els pobles, la cultura i les llengües, té com a
objecte principal la defensa i la protecció dels drets col•lectius de
les comunitats lingüístiques, aspecte, aquest, que fins el present no
estava contemplat en cap altre tipus de declaració.
El contingut de la Declaració constitueix un marc
d'excepcional importància pel que fa al reconeixement dels drets de
la comunitat catalanoparlant d'arreu i, per tant, de la salvaguarda,
protecció i ús de la nostra llengua entre totes les llengües.
És per això que presentem la següent

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 CAIB, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per quina raó, el Molt Honorable President de la
Comunitat Autònoma no va tenir interès en entrevistar-se amb els
representants insulars dels sindicats en la seva primera visita
oficial a l'illa de Menorca, quan en aquella jornada sí que es va
entrevistar amb els representants de les institucions, les
organitzacions empresarials i altres?
Maó, a 24 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Proposició no de Llei:
"El Parlament de les Illes Balears:
1.- Expressa la seva satisfacció per l'aprovació de la
Declaració Universal de Drets Lingüístics en tant que constitueix el
marc del reconeixement dels drets col•lectius de totes les comunitats
lingüístiques amb independència del caràcter actualment oficial o
no oficial de les llengües, i amb independència del nombre de
parlants de cadascuna d'elles, i s'adhareix al seu contingut global.
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2.- Manifesta el seu suport al contingut de la Declaració
en tot allò que afecti la llengua catalana com a parla que ha de ser
objecte d'ensenyament i d'especial respecte i protecció, d'acord
amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
3.- Es dirigeix al Govern de la Comunitat Autònoma,
instant-lo a recollir els principis de la Declaració Universal de
Drets Lingüístics i a fer-se'ls seus com a directrius de la política
lingüística a les nostres illes.
4.- Expressa la seva satisfacció pel fet que la iniciativa
que ha originat la Declaració Universal de Drets Lingüístics hagi
sortit de la societat civil i hagi comptat amb el suport de les
institucions i organitzacions de caràcter nacional, estatal i
internacional.
Es Castell, a 8 de juliol del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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.
Posat a informació pública el projecte d'ampliació del
port de la Colònia de Sant Jordi, i vist l'insuficient estudi
d'impacte ambiental, la superficialitat de l'estudi de dinàmica
litoral i la desinformació sobre els valors arqueològics submarins
de la zona afectada, així com la importància natural i econòmica
de la Platja des Dolç, l'estabilitat de la qual el projecte posa en
greu perill.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de Llei:
"El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari
al Projecte d'ampliació del Port de la Colònia de Sant Jordi, ja que
els seus insuficients estudis ambientals de dinàmica litoral no
garanteixen l'estabilitat de la Platja des Dolç ni la protecció del
patrimoni arqueològic submarí".
Palma, a 30 de juliol del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

Les Illes Balears tenen un sistema productiu molt
diferenciat respecte altres comunitats de l'Estat espanyol. El nostre
model econòmic, basat en el turisme, té una característica
definidora: la temporalitat. És a dir, a Balears l'ocupació assalariada
cau un 50% a l'hivern provocant que un treballador no pot cotitzar,
de cap manera, durant tot l'any. Per tant, quan es calculen els anys
cotitzats ens trobam que mai, en termes globals, podrem cotitzar
igual que a la resta de l'Estat, sense oblidar que les bases de càlcul
seran sempre inferiors. Tot això provoca que un treballador, amb el
mateix salari que un altre, treballant en el sector del turisme pot
arribar a cobrar un 30% menys que si treballés en la indústria durant
tot l'any.
De fet, en conjunt, els salaris de Balears estan per baix de
la mitjana espanyola. Mentre que l'any 1995 aquesta fou de 173.832
pessetes mensuals, la mitjana de salaris de Balears va ser de
162.316 pessetes, més d'onze mil pessetes mensuals de diferència.
Aquesta realitat té unes conseqüències negatives sobre les
pensions, de tal manera que la pensió mitjana devengada a Balears
és una de les més baixes de l'Estat. Concretament, segons les dades
publicades pel Ministeri de Treball, si prenem la mitjana
corresponent a gener/novembre del 1995 per jubilació, viduïdat,
invalidesa, orfandat i favor familiar, ens trobam amb una pensió de
53.600 pessetes davant les 59.300 pessetes de mitjana de l'Estat.
Aquestes pensions afecten a 134.300 ciutadans de les Illes Balears,
amb l'agravant que la nostra és la comunitat més inflacionista de
l'Estat.
La diferència encara és més greu pels jubilats, els quals,
l'any 1995, reberen una pensió mitjana de 63.600 pessetes front a les
74.000 pessetes de mitjana espanyola, i encara més lluny de les
90.900 pessetes del País Basc, per exemple.
S'ha d'assenyalar, a més, que aquest diferencial ha anat
creixent al llarg dels darrers deu anys. Així, en aquest període,
l'increment de les pensions a Balears ha estat del 103% quan en el
conjunt de l'Estat fou del 111,8%. En definitiva, els pensionistes de
Balears cada vegada cobren menys que a la resta de l'Estat.
Vet aquí, però, que quan analitzam les cotitzacions en
conjunt la tònica s'inverteix. Així, mentre que avui les prestacions
socials ja absorbeixen el 99% de les cotitzacions a tot l'Estat, a
Balears, segons les dades del 1994, d'un total de 159.261 milions de
pessetes cotitzats, únicament 109.7776 milions retornaren en
prestacions per pensions.
Per tots aquests motius,
Nacionalista-PSM presenta la següent

el

Grup

Parlamentari

Proposició no de Llei:
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

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

1.- Instar el Govern de l'Estat espanyol a garantir un
sistema de pensions contributives i no contributives just i suficient.

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.

2.- Constatar que les Illes Balears, a pesar de tenir la renda
per càpita més elevada de l'Estat, tenen la mitjana de pensions molt
per baix de la mitjana de pensions espanyola.
3.- Constatar que l'any 1994 les cotitzacions totals a la
Seguretat Social a les Illes Balears foren de 159.261 milions de
pessetes, mentre que les prestacions per pensions únicament
sumaren 109.776 milions. En el conjunt de l'Estat les prestacions
per pensions ja són el 99% de les cotitzacions totals, mentre que a
les Illes Balears únicament són el 68%.
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4.- Instar al Govern de les Illes Balears a que en les
negociacions amb el Govern de l'Estat es tengui en compte que els
pensionistes de Balears l'any 1995 cobraren 5.700 pessetes
mensuals menys que la mitjana estatal. En el cas dels jubilats
aquesta diferència fou de 10.800 pessetes mensuals.
5.- Reclamar al Govern de l'Estat que dels 50.000
milions anuals (diferència entre el total de contribucions i
prestacions per pensions a les Illes Balears) destini una part a un
plus d'insularitat per tal que les pensions de les Illes Balears
siguin, com a mínim, equivalents al sou mínim interprofessional.
6.- Instar el Govern de l'Estat a modificar la normativa
laboral i social corregint els perjudicis que l'estacionalitat provoca
en el sistema de prestacions socials. Aquests perjudicis són
especialment importants a les Illes Balears que tenen una
economia fortament estacional.
Palma, a 1 d'agost del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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Atesa la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de Normalització
Lingüística que encomana al Govern de la Comunitat Autònoma la
promoció i el coneixement de la llengua i cultura catalanes en tots
els mitjans de comunicació social (art. 27) declarant que el català ha
de ser la llengua usual em emissores de ràdio i de televisió i en
altres mitjans de comunicació social de titularitat de l'Administració
Autonòmica o sotmesos a la seva gestió (art. 28). I atès que la Llei
de Normalització Lingüística també reserva al Govern el deure de
promoure una política de foment als medis de comunicació, tant
audiovisuals com escrits (arts. 30 a 32) que utilitzin de manera
habitual la llengua catalana;
Atès que el Govern Balear, a través de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, promou la signatura de convenis pels
quals subvenciona el foment de l'ús de la llengua catalana amb
acords que abasten únicament la premsa forana de l'Illa de Mallorca.
Atès que la major part de la premsa local i altre tipus de
publicacions de les illes actua com un eficaç vehicle de
normalització de la llengua sense rebre el suport del Govern Balear;
Es per tot això, i entenent que el foment del català en els
mitjans de comunicació escrita no ha d'impedir un abast general i
complet dels mitjans de comunicació, que presenta la següent

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4122/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a foment de l'ús del català en els
mitjans de comunicació escrits d'àmbit local de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, amb qualificació de tramitació
davant comissió (Mesa de 28 d'agost del 1996).
RGE núm. 4187/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a elaboració del cens agrari de les Illes Balears, amb
qualificació de tramitació davant comissió (Mesa de 28 d'agost del
1996).
RGE núm. 4212/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a campanya per fomentar el consum de llet fresca,
amb qualificació de tramitació davant comissió (Mesa de 28 d'agost
del 1996).
Palma, a 28 d'agost 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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
Comissió.
Atesa la Declaració Universal dels Drets Lingüístics
(Barcelona, 9 de juny del 1996) que assenyala, al seu art. 3, "El
dret a una presència equitativa de la llengua i la cultura del grup
lingüístic en els mitjans de comunicació";

Proposició no de Llei:
Que el Govern Balear ampliï l'abast dels convenis pels
quals es fomenta l'ús de la llengua catalana i la difusió de la cultura
de les Illes Balears a través de la denominada premsa local al
conjunt de les Illes Balears, especialment les de Menorca, Eivissa
i Formentera.
Es Castell, a 17 de juliol del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Comissió.
El coneixement de la realitat és un element bàsic per
qualsevol governant que vulgui incidir sobre la mateixa. És per això
que l'estadística té una importància extrema en tant que facilita les
dades necessàries a partir de les quals es poden dissenyar i
determinar la creació de les polítiques a seguir.
El Govern de les Illes Balears té un coneixement
preocupant de la situació real del món agrari, tal i com es desprèn
de la resposta facilitada pel Conseller d'Agricultura, Sr. Socías, a la
pregunta RGE núm. 42/96, presentada des del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa al nombre d'agricultors i d'explotacions
agràries existents a cada una de les Illes Balears.
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Així, la resposta es remet com a única dada amb la qual
compta la Conselleria, a "La darrera estadística oficial, realitzada
el 1993 per l'Institut Nacional d'Estadística..." i els resultats
demostren la poca fiabilitat de les mateixes.
La quantitat global per tota la comunitat autònoma
(19.973 agricultors) és realment poc fiable. Però, a més a més, la
data relativa de la distribució dels mateixos per illes és igualment
irreal:
Mallorca: 75,5%.- 15.079 agricultors
Menorca: 9,6%.- 1,917 agricultors
Eivissa: 14,4%.- 2.975 agricultors
Qualsevol coneixedor del món agrari sap perfectament
que les xifres no es corresponen, ni de molt, a la realitat.

La majoria de les comunitats autònomes de les zones
productores de llet han mantingut campanyes, d'acord i en
col•laboració amb les indústries lleteres, per promocionar el consum
de llet fresca, atès que aquesta, en tenir un temps molt limitat per ser
consumida, no pateix les conseqüències de la competència de les
grans multinacionals del sector. L'objectiu d'aquestes campanyes és
el de promoure el consum de productes agroalimentaris propis de la
comunitat respectiva, com a fórmula per fomentar el manteniment
de l'activitat agrària i, de rebot, la gestió del medi natural.
L'escàs percentatge de llet produïda a les Illes Balears
sobre el total de llet consumida a la nostra comunitat, fa que
existeixi un ample camp de possibilitats de promoció del consum
d'aquesta llet.
És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
presenta la següent

I el mateix succeeix amb les dades sobre les
explotacions agràries existents a les Illes, que l'Institut Nacional
d'Estadística xifra en 18.190, i que distribuïdes per illes és:
Mallorca: 14.370 explotacions
Menorca: 728 explotacions
Eivissa: 4.092 explotacions

Proposició no de Llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar, d'acord i en col•laboració amb les
indústries de les Illes Balears, una campanya per fomentar el
consum de llet fresca provinent de les explotacions ramaderes de les
illes.

Atès que les úniques dades amb les quals compta la
Conselleria d'Agricultura sobre explotacions agrícoles i sobre
agricultors són tan poc fiables, el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent,

Palma, a 31 de juliol del 1996.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.

Proposició no de Llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar, de manera immediata,
l'elaboració del Cens Agrari de les Illes Balears, amb dades
desglossades per cada una de les illes, com un element
imprescindible per conèixer la realitat agrària i poder prendre les
resolucions pertinents.
Palma, a 31 de juliol del 1996.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Comissió.
Del total de la llet consumida a les Illes Balears, es
calcula (segons dades facilitades per la Conselleria d'Agricultura)
que sols un 37,5% prové de les indústries lleteres ubicades a la
nostra comunitat.
No obstant això, a l'illa de Mallorca les explotacions
ramaderes lliuren anualment a les indústries lleteres uns 46
milions de quilos de llet i les de Menorca uns 61 milions.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A les Preguntes RGE núms. 318/96 a 340/96, presentades
per l'Hble Sr. Diputat Josep Portella, relatives a protecció de diverses
espècies endèmiques. (BOPIB núm. 28 de 31 de gener del 1996).
Les accions duites a terme per la Conselleria
d'Agricultura, en relació a l'Assumpte, referides totes elles a la
protecció d'espècies endèmiques a l'Illa de Menorca. Cal manifestar
que es troben totes elles incloses al Pla de conservació de vegetals
a l'Illa de Menorca (el qual s'inclou), elaborat per la Conselleria
d'Agricultura, i totes les accions a dur a terme es troben en aquest
pla.
El Conseller de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral:
Bartomeu Reus i Beltran
Els plans esmentats queden dipositats al Registre General
de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació

- Llars El Temple a iniciativa pròpia no signà la pròrroga
del Programa P 01-1.

A la Pregunta RGE núm. 3378/96, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Catalina Bover, relativa a ajut al centre Llar del
Temple i a l'entitat Amics de la Infància. (BOPIB núm. 46 de 25 de
juny del 1996).

- A canvi, el Programa P 05-1 que havia estat ampliat, es
consolidà amb un total de 19 places.

B)

A) Des de la Conselleria de Funció Pública i Interior no
s'ha arribat a cap compromís d'ajut econòmic amb les Llars El
Temple ni amb l'Entitat Amics de la Infància. Existeix una
subrogació lògica de les obligacions que en el seu moment va
contreure la desapareguda Conselleria de Governació.
Feta aquesta primera consideració, cal dir que existeix
un concert vigent amb les Religioses Terciàries Trinitàries per al
desenvolupament de programes d'acollida residencial a menors i
de tractament socioeducatiu a les Llars El Temple, però cap
relació jurídica ni contractual amb l'Associació Amics de la
Infància de recent creació.
En concret, la concertació existent amb Llars El Temple,
es va donar a arran del Decret 98/94 de 21 de setembre i de l'ordre
núm. 24831 de 24 de novembre del 1994 que establia l'oferta
pública de programes de guarda a concertar amb entitats
col•laboradores i els preus màxims per estada dia/menor. Així
mateix s'establia un plec de clàusules tècniques que recollia les
condicions i característiques específiques de cada un dels
programes.

La quantitat reservada per a Llars El Temple a l'exercici
pressupostari 1996 com a conseqüència dels programes de guarda
concertats es de 43.728.825 pessetes de les quals, a data 7 d'agost,
han estat percebudes per l'esmentada entitat un total de 25.882.670
pessetes.
B) El nombre de places concertades en l'actualitat amb les
Religioses Terciàries Trinitàries-Llars El Temple és de 49. Tot i
això i amb caràcter excepcional i duració limitada, han arribat a
acollir fins a 5 menors més dels concertats, pels quals, evidentment,
han percebut les corresponents estades.
C) Respecte a anys propers, s'espera d'una banda continuar
amb els concerts existents, millorant la qualitat de la prestació oferta
als menors i ajustant els preus d'estada sempre tenint en compte les
possibilitats pressupostàries. D'altra banda, esperem tenir
coneixement oficial de l'existència de l'Entitat Amics de la Infància,
donat que aquesta Conselleria no ha rebut cap informació ni
sol•licitud d'entrevista de l'esmentada Associació.
Marratxí, 13 d'agost del 1996.
El Conseller de Funció Pública:
José Antonio Berastain Diez

A les Llars El Temple li varen ésser adjudicats els
següents programes:
- P 01-1: Tractament educatiu intensiu per a 8 al•lotes de
12/17 anys (preu plaça ocupada 2000/dia/menor -preu plaça no
ocupada 500/dia/menor).
- P 05-1: Atenció integral intensiva per maltractaments
per a 10 menors d'ambdós sexes de 0/17 anys (preu plaça ocupada
2350/dia/menor -preu plaça no ocupada 575/dia/menor).

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 3492/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al detall de la despesa d'IBATUR en
"pla de màrqueting". (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).
El balanç que conté l'import global queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

- P 11-4: Tractament sòcioeducatiu menor/família per a
10 menors d'ambdós sexes de 0/17 anys (preu plaça ocupada
2375/dia/menor -preu plaça no ocupada 575/dia/menor).
- P 11-5: Tractament sòcioeducatiu menor/família per a
10 menors d'amdós sexes de 0/17 anys (preu plaça ocupada
2375/dia/menor -preu plaça no ocupada 575/dia/menor).
- P 11-6: Tractament sòcioeducatiu menor/família per a
10 menors d'ambdós sexes de 0/17 anys (preu plaça ocupada
2375/dia/menor -preu plaça no ocupada 575/dia/menor).
En data 1 de juliol del 1995 i vist l'increment de
demandes produït per al Programa experimental de maltractament
que la Conselleria va posar en funcionament, es va decidir de
comú acord l'ampliació del nombre de places (9 mes) concertades
pel que fa al programa P 05-1, és per això que des d'aquest
moment el nombre de menors atesos serà 19. Aquesta ampliació
va suposar un import afegit de 3.891.600 pessetes mantenint-se el
preu inicialment pactat.
Mitjançant Ordre de data 10 de novembre del 1995
(BOCAIB núm. 151 de 15-12-95) la Conselleria de Governació
fixà els preus màxims d'estada dia/menor per a l'exercici 1996.
Amb data 27-12-95 es va procedir a la signatura de la pròrroga
dels concerts amb les diferents entitats col•laboradores i per tant
amb les Religioses Terciàries Trinitàries-Llars El Temple, amb les
següents modificacions respecte al 1995:

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3493/96, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol, relativa al detall de la despesa d'IBATUR en
"programes concurs TV". (BOPIB núm. 48 de 8 de juliol del 1996).
Per programes concurs en TV l'IBATUR a l'any 1995 no
va realitzar cap tipus de despesa.
Palma, 23 de juliol del 1996.
El Conseller de Turisme:
José Mª González Ortea
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4214/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de
comissió, relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 d'agost del 1996, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Economia recapti la
presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, per tal d'informar
sobre la compra de l'edifici de la Conselleria d'Agricultura, ubicat
al carrer dels Foners, 10 de Palma.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'agost del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 4215/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, de petició d'aplicació de l'article 175.1 pels presidents de
comissió, relatiu a recaptació de la presència de l'Hble. Sr.
Conseller d'Agricultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 d'agost del 1996, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
175.1 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que
sol•licita que el President de la Comissió d'Economia recapti la
presència de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, per tal d'informar
sobre la concessió d'ajudes per reforestació.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'agost del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Pregunta amb sol•licitud de
resposta escrita RGE. núm. 3791/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 d'agost del 1996, atès l'escrit RGE núm. 4195/96, presentat
per l'Hble. Sr. Diputat. Andreu Crespí i Plaza, mitjançant el qual
sol•licita la retirada de la pregunta de referència, publicada en el
BOPIB núm.51, acordà admetre'l a tràmit i acceptar la retirada
sol•licitada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'agost del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a II Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les Dones
1996-1999.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 d'agost del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE. núm. 4223/96,
presentat per l'Hble. Sra. Consellera de Presidència del Govern
Balear, com a II Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones 19961999, i acordà trametre'l a la Comissió d'Assumptes Socials; així com
sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la decisió sobre
l'òrgan en què s'hagin de debatre les propostes de resolució
corresponents.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'agost del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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