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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4386/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a política del Govern en relació a la
Societat Balear de Capital Risc. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4434/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a gestió del POOT a l'illa de Mallorca.
(Mesa de 10 de setembre del 1996).

Palma, a 10 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

La reducció de capital de la Societat Balear de Capital
Risc suposa una pèrdua important del patrimoni públic de la
Comunitat Autònoma que gestiona el Govern. Recents
declaracions del conseller d'Economia sobre la possible dissolució
de l'empresa suposen un canvi d'actitud del Govern en relació a
aquesta.

Atesos aquests antecedents, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la interpel•lació següent:

Política del Govern en relació a la Societat Balear de
Capital Risc.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

preveu l'article 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre:

Gestió del POOT de l'illa de Mallorca.

El Pla d'ordenació de l'oferta turística de Mallorca conté
previsions que afecten el Govern de la Comunitat i els
ajuntaments que, fins ara, no han tengut compliment: la dotació
del finançament necessari, la creació de l'òrgan de gestió,
l'adaptació dels planejaments municipals i l'aprovació del Pla
territorial parcial de la Serra de Tramuntana entre d'altres.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Socialista
interpel•la el Govern de la Comunitat sobre:

Gestió del POOT de l'illa de Mallorca.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4346/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió de
jornades sobre televisió local. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4347/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mortalitat a les
carreteres de les Illes Balears. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4370/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients que ha
incoat a establiments turístics amb l'acord de tancament. (Mesa de 10
de setembre del 1996).

 RGE núm. 4372/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contractacions d'Estudios de Mercado y Opinión des del
1991 a l'actualitat. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4373/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a política relativa a "cases regionals" ubicades a les Balears.
(Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4377/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a criteris
seguits a l'hora de seleccionar els municipis pels quals ha de
transcórrer el circuit cicloturístic del Pla de Mallorca. (Mesa de 10
de setembre del 1996).

 RGE núm. 4408/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
adoptades per la Conselleria de Foment per comunicar amb transport
públic l'Hospital de Manacor i la seva àrea d'influència. (Mesa de 10
de setembre del 1996).

 RGE núm. 4414/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'una depuradora de marisc a Menorca. (Mesa de 10 de
setembre del 1996).

 RGE núm. 4415/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
informació inclosa pel Govern de la CAIB dins la xarxa Internet.
(Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4416/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a resultats
de les proves realitzades amb els paràsits que combaten els minadors
dels cítrics. (Mesa de 10 de setembre del 1996).
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 RGE núm. 4417/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
despeses de Sefobasa en publicitat. (Mesa de 10 de setembre del
1996).

 RGE núm. 4423/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a turismes
matriculats a les Illes Balears durant el que portam del 1996. (Mesa
de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4424/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
competències del Govern sobre el control d'empreses de lloguer de
vehicles. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4435/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència tècnica d'inventaris de focus potencials de contaminació
de les aigües subterrànies de Menorca i Eivissa i Formentera.
(Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4436/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empedrats de carrers a Valldemossa. (Mesa de 10 de setembre del
1996).

 RGE núm. 4437/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concessions d'amarraments d'embarcacions fetes pel Govern de la
Comunitat. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4438/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions dels concursos per a la selecció d'empreses per a la
construcció de vuit habitatges a Maó i vint-i-un a Ciutadella. (Mesa
de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4439/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes per a les inversions d'esponjament i millora de les
destinacions turístiques de les Illes Balears. (Mesa de 10 de
setembre del 1996).

 RGE núm. 4440/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
promoció de Menorca a Alemanya. (Mesa de 10 de setembre del
1996).

 RGE núm. 4441/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projectes per combatre els cent setanta punts negres de les
carreteres de Balears, detectats per tràfic a l'any 1995. (Mesa de 10
de setembre del 1996).

 RGE núm. 4442/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de concessió d'etiquetes de qualitat ecoturística en
establiments i municipis. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4443/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
partida de 12 milions de pessetes per al Centre Sanitari de
Ferreries. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4444/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de la construcció d'una nova depuradora a Es Migjorn
Gran. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4445/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convocatòries de la Mesa de diàleg social. (Mesa de 10 de setembre
del 1996).

 RGE núm. 4446/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resultats
del conveni pel seguiment de l'activitat colonitzadora que
desenvolupen els esculls artificials. (Mesa de 10 de setembre del
1996).

 RGE núm. 4447/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius
per l'incompliment de declarar paratge submarí protegit la zona del
primer escull artificial de Punta Prima. (Mesa de 10 de setembre del
1996).

 RGE núm. 4448/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fase
d'execució en què es troba l'Institut d'Estudis Turístics. (Mesa de 10
de setembre del 1996).

Palma, a 10 de setembre 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.

Per què s'han suprimit les jornades sobre televisió local
que estaven programades per celebrar-se a Palma en el marc de la
1ª Fira Audiovisual? Quina ha estat la participació del Govern en la
presa de decisió d'aquesta supressió?

Ha actuat Fires i Congressos, que segons la informació
apareguda en premsa ha estat l'encarregada de transmetre l'ordre de
"supressió", amb instruccions del Ministeri de Foment o amb les de
Presidència del Govern balear?

Quin ha estat el cost de les jornades suspeses? Es farà
càrrec el Govern de les despeses realitzades en la promoció d'aquest
esdeveniment?

Palma, a 27 d'agost del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pren o pensa prendre el Govern balear per
aturar el dramàtic increment dels morts per accidents de circulació
a les nostres carreteres?

Palma, a 27 d'agost del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.



BOPIB núm.63 - 13 de setembre del 1996 1661

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.

Quins expedients ha incoat la Conselleria de Turisme a
establiments turístics amb l'acord de tancament, indicant el nom
de l'establiment, nombre de places i municipi?

Palma, a 2 de setembre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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.

Quins contractes s'han establert amb l'empresa Estudios
de Mercado y Opinión SL, per part de les conselleries del Govern
i de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma, des d'1 de
gener del 1991 a 1 de juliol del 1996, especificant-ne l'objecte del
contracte i el cost de cadascun?

Palma, a 17 de juliol del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Atès que el Govern balear prepara la VI Trobada de
cases regionals ubicades a les Illes Balears, en la qual se celebrarà
un sopar al Poliesportiu Municipal d'Inca, i pel qual es preveu un
pressupost de despeses de 3.997.500 pessetes (sopar) i 2.720.000
(infraestructura):

Quines activitats es desenvoluparan en la VI Trobada de
cases regionals ubicades a les Illes Balears?

Quin és el pressupost total de despeses per a la
celebració de la VI Trobada de cases regionals ubicades a les Illes
Balears, especificant el general i els específics?

De quina manera assegurarà el Govern balear la
participació en la VI Trobada de les cases regionals ubicades a
Menorca i a Eivissa i Formentera?

Quin és el pressupost de despeses previst per al 1996
relatiu a política del Govern respecte de les cases regionals
ubicades a Balears?

Quines subvencions o ajudes econòmiques, destinades
a cases regionals ubicades a les Illes Balears, va concedir el
Govern balear en l'exercici econòmic del 1995? Quines ha
concedit o pensa concedir durant l'exercici econòmic del 1996,
especificant-ne cada subvenció o ajut, perceptor i motiu o finalitat
de l'ajuda?

Palma, a 30 d'agost del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els criteris seguits pel Govern de les Illes
Balears a l'hora de seleccionar els municipis pels quals ha de
transcórrer el circuit cicloturístic del Pla de Mallorca?

Per quin motiu només s'han seleccionat els governats pel
PP?

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

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.

Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Foment per
comunicar amb transport públic l'Hospital de Manacor i la seva àrea
d'influència?

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La necessitat que Menorca compti amb una depuradora
de marisc és un fet que ningú no posa en dubte. No obstant això
s'ha anat retardant la seva posada en funcionament, tot i que ha
estat la mateixa administració de pesca de la CAIB qui ha
assenyalat la seva necessitat.

A principis del 1996, la Conselleria d'Agricultura i Pesca
es va comprometre a dur a terme les actuacions necessàries per tal
de poder comptar en poc temps amb aquestes instal•lacions, que
resulten vitals si es pretén mantenir i fomentar el cultiu de marisc
al Port de Maó.

Quines són les actuacions que ha dut a terme el Govern
de les Illes Balears per tal d'aconseguit que Menorca compti amb
una estació de depuració de marisc?

Quin pressupost té previst destinar el Govern a aquest
objectiu? Amb càrrec a quina partida pressupostària?

On pensa el Govern que es podria ubicar la depuradora?

Es té previst que en la seva explotació hi participin de
manera directa els mateixos mariscadors?

Es Mercadal, a 4 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Entre la poca informació inclosa pel Govern de les Illes
Balears dins la xarxa Internet, s'hi troba la referida a "El Temps",
amb una previsió meteorològica per a cinc dies.

Per quin motiu aquesta informació sols inclou el
"Parenòstic del temps a Mallorca" i el "Parenòstic del temps a
Palma", sense cap referència a les illes de Menorca i Eivissa i
Formentera?

Es Mercadal, a 4 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

La plaga de minadors de les fulles dels cítrics, detectada
per primera vegada a les Illes Balears -concretament a Eivissa- el
juliol del 1994, ha colonitzat de manera quasi absoluta les
plantacions de tarongers i llimoners i ha provocat molts danys.

D'acord amb les informacions provinents de la mateixa
Conselleria d'Agricultura, la lluita amb productes químics contra la
Phillonitis citrella, Stainton, presenta una gran complexitat. No
obstant això, sembla ser que s'estan fent proves amb un parasitoide
d'origen oriental que podria ser molt efectiu.

Quins són els resultats de la lluita contra els minadors de
les fulles dels cítrics a partir de la introducció dels paràsits
importats, que actuarien com a depredadors del minador?

Quins controls pensa realitzar la Conselleria d'Agricultura
per tal d'evitar que la introducció dels paràsits que combaten els
minadors dels cítrics es converteixin, una vegada eliminats aquests,
en una nova font de problemes?

Per quan preveu el Govern comptar ja amb resultats
avaluables de les proves que s'estan fent amb aquests paràsits?

Es Mercadal, a 4 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Les despeses en matèria de publicitat realitzades per
l'empresa pública Sefobasa durant el 1994, pugen a 21.601.315
pessetes, i les corresponents a l'any 1995, a 16.768.990 pessetes.

Quin és l'import de la publicitat contractada per Sefobasa
amb cadascun dels mitjans de comunicació durant els anys 1994 i
1995?

Quins han estat els criteris de distribució d'aquesta? 

S'ha tingut en compte la diferent implantació dels mitjans
de comunicació a cadascuna de les Illes a l'hora de contractar la
publicitat?

Quin és el contingut i el cost de cadascuna de les diferents
campanyes publicitàries contractades per l'empresa pública
Sefobasa durant els anys 1994 i 1995?

No pensa el Govern que gastar més de 37 milions en
publicitat per part d'una sola empresa pública, representa una
despesa excessivament elevada?

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



BOPIB núm.63 - 13 de setembre del 1996 1663

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.

Quin nombre de turismes s'han matriculat a les nostres
illes durant el que portam de 1996?

Quin nombre d'aquests turismes s'han destinat a
empreses de lloguer de vehicles?

Eivissa, a 5 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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.

Quines competències té el Govern balear sobre el
control d'empreses de lloguer de vehicles de les Illes Balears?

Eivissa, a 5 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines són les mesures presentades, costos ofertats i
plans de treball, al concurs convocat al BOCAIB núm. 84, de dia
4 de juliol del 1996, per a l'adjudicació de l'assistència tècnica
d'inventaris de focus potencials de contaminació de les aigües
subterrànies de Menorca i d'Eivissa i Formentera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la justificació i a partir de quina partida és
finançada l'adjudicació d'un contracte d'obres, per part de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, d'empedrat de carrers
Beata, tram c/ Jovellanos i tram plaça c/ Rosa, a Valldemossa, per
un import de 8.940.000 pessetes?

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

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

Quines són les concessions actuals d'amarraments
d'embarcacions fetes pel Govern de la Comunitat a cadascun dels
ports, dàrsenes esportives, escars, molls i ancoratges de les nostres
illes?

Quins són els titulars de cada concessió?

Quin és el nombre d'amarraments? Quin el preu de la
concessió? I quines són les tarifes que s'apliquen a cadascuna de les
concessions?

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

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

Quines són les resolucions dels concursos convocats en el
BOCAIB núm. 38, de dia 26 de març del 1996, per a la selecció
d'empreses per a la construcció de vuit habitatges a Maó i vint-i-un
habitatges de protecció oficial a Ciutadella? Quin és el termini
d'execució de cadascun dels projectes?

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

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

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

Quins són els projectes, pressuposts i titulars presentats
susceptibles de ser inclosos a les inversions d'esponjament i
millora de les destinacions turístiques de les Illes Balears?

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

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

Quin és el finançament previst per a l'any 1996 per la
Conselleria de Turisme i/o Ibatur en el Pla de promoció de
Menorca a Alemanya?

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

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

Quins són els projectes i el cost o pressupost de
cadascun del que disposa el Govern de la Comunitat Autònoma
per fer front a la situació de 170 punts negres de les carreteres de
Balears, detectats per tràfic l'any 1995?

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

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

Quin és el pla de treball de la Conselleria de Turisme i
en quina fase d'execució es troba el projecte de concessió
d'eqtiquetes de qualitat ecoturística en establiments i municipis per
part del Govern de la Comunitat?

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

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

Està confirmada la partida de 12 milions de pessetes dels
Pressuposts generals del 1996 per al Centre Sanitari de Ferreries?

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

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

Quan pretén l'Ibasan complir amb el compromís anunciat
de construcció d'una nova depuradora a Es Migjorn Gran amb un
cost de 170 milions de pessetes?

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

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

En quines dates el 1996 ha convocat el Govern de la
Comunitat la Mesa de Diàleg Social?

Quins són els acords que s'han pres a cadascuna de les
reunions?

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

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

Quins són els resultats de l'execució del conveni signat
entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca i el departament de
biologia animal de la Universitat de les Illes Balears el 1991, per al
seguiment de l'activitat colonitzadora que desenvolupen els esculls
artificials i concretament respecte al fondejat el juliol del 1991 a
Punta Prima (Menorca).

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

Quins són els motius del Govern de la Comunitat per
incomplir el compromís de declarar paratge submarí protegit la
zona del primer escull artificial de Punta Prima (Menorca)?

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

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.

En quina fase d'execució es troba l'Institut d'Estudis
Turístics?

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

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4388/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a grau de
compliment del pla quadriennal de serveis socials i assistència
social. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4389/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou pla
de serveis socials i assistència social. (Mesa de 10 de setembre del
1996).

 RGE núm. 4390/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Consell
Superior d'acció social. (Mesa de 10 de setembre del 1996).

Palma, a 10 de setembre 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 oral davant Ple.

Quin ha estat el grau de compliment, a cadascuna de les
Illes, del Pla quadriennal de Serveis Socials i Assistència Social
corresponent al període 1991-1994?

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 oral davant Ple.

Quan pensa realitzar el Govern un nou Pla de Serveis
Socials i Assistència Social?

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 oral davant Ple.

Quantes vegades s'ha reunit el Consell Superior d'Acció
Social, durant els anys 1995 i 1996?

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 4433/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment dels enllaços aeris directes d'Ibèria entre
Palma i Londres, Frankfurt i París. (Mesa de 10 de setembre del
1996).

Palma, a 10 de setembre 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 Grup Parlamentari Socialista preocupat per l'anunci
efectuat per la companyia Ibèria de supressió dels enllaços aeris
directes entre Palma i Londres, Frankfurt i París, presenta la
proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears:

1.- Insta el Govern de l'Estat i la direcció de la
companyia Ibèria a considerar els interessos de la nostra comunitat
i a escoltar i considerar l'opinió pública dels ciutadans de les Illes
Balears abans de l'adopció de decisions que afecten directament
els interessos estratègics per a la nostra comunitat.

2.- Insta el Govern de l'Estat i la direcció de la
companyia Ibèria a introduir i tenir en consideració criteris de
rendibilitat social, servei públic i economies externes generades en
benefici del conjunt de les Illes, i no exclusivament criteris de
rendibilitat econòmica directa de cada línia i de cada franja
horària.

3.- Manifesta el seu rebuig a la mesura de supressió de
les línies aèries Palma-Londres, Palma-París i Palma-Frankfurt,
per part de la companyia Ibèria, i reclama el seu restabliment.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 4350/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a impuls al funcionament del Consell Agrari de les
Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa
de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4351/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a impuls a les assegurances agràries a les Illes
Balears, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 10
de setembre del 1996).

 RGE núm. 4352/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a impuls al moviment associatiu del sector agrari de les
Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de
10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4382/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a supressió de la publicació de la revista Solcs i Ones
de la Conselleria d'Agricultura, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4383/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a campanyes de sanitat animal per al tractament de la
piroplasmosi i la hipodermosi que afecten el bestiar boví, amb
sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 10 de setembre del
1996).

 RGE núm. 4384/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a creació de nous mercats artesanals de venda directa
de productes agroalimentaris, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4385/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a impuls a la depuració terciària de les aigües
residuals de la CAIB, amb sol•licitud de tramitació davant comissió
(Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4409/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a decisió d'Ibèria de suprimir les línies Palma-
Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick, amb sol•licitud de
tramitació davant comissió (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4410/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a formació dels ramaders, amb sol•licitud de tramitació
davant comissió (Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4411/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a acord intersectorial que permeti que el sector
agropecuari es converteixi en subministrador del sector hoteler i de
restauració, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de
10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4412/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a promoció i foment del consum del formatge produït
a les Illes Balears, amb sol•licitud de tramitació davant comissió
(Mesa de 10 de setembre del 1996).

 RGE núm. 4413/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment dels ajuts existents per facilitar l'accés dels
joves agricultors a la propietat de la terra, amb sol•licitud de
tramitació davant comissió (Mesa de 10 de setembre del 1996).

Palma, a 10 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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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.

Aconseguir la participació dels ciutadans en la vida
pública és un objectiu preferent de qualsevol administració que
pretengui promoure la transparència en la seva gestió.

El Govern de la CAIB va crear el Consell Agrari de les
Illes Balears, adscrit a la Conselleria d'Agricultura com a òrgan de
participació, debat i consulta, regulant la participació en aquest de
les organitzacions agràries.

No obstant això, els darrers anys, a partir de les
diferències de plantejament entre les organitzacions agràries i la
Conselleria sobre les polítiques impulsades pel Govern en matèria
d'agricultura, les convocatòries del Consell Agrari s'han anat fent
cada vegada més espaiades en el temps, i s'ha deixat així de
consultar al sector, moltes de les polítiques que impulsa el
Govern.

D'aquesta manera, el 1994 el Consell Agrari sols es va
reunir els dies 15 i 22 de febrer, sense reunir-se més en tot l'any.

L'any 1995, la convocatòria del Consell Agrari es va
destorbar fins el 22 de novembre, i es va reunir per tant una sola
vegada.

L'any 1996 sols s'ha convocat una reunió, l'1 d'abril.

El destorb d'anys en el procés de transferències de les
competències als consells insulars en matèria d'agricultura fa que
el Govern no es pugui escudar en aquest fet per a no convocar el
Consell.

Atès l'interès que té pel sector agrari el funcionament
d'un òrgan de participació i consulta.

Atès l'interès que hauria de tenir la Conselleria en
potenciar el funcionament d'òrgans de consulta com són el Consell
Agrari i altres.

És pel que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar el funcionament del Consell Agrari de les Balears,
omplint de contingut les reunions d'aquest, aportant una
informació exhaustiva sobre la política agrària de la CAIB als seus
membres, informant-los igualment de les polítiques que es debaten
a les conferències sectorials que convoca el MAPA en les quals
participa la Conselleria d'Agricultura, consultant el Consell davant
les qüestions importants de la política agropecuària i mantenint,
com a mínim, una convocatòria de reunió trimestral d'aquest
òrgan.

Es Mercadal, a 28 d'agost del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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.

Les assegurances agràries tenen una importància cada dia
més gran en l'agricultura moderna i la política agrària, de cada dia
és més important solucionar els problemes causats per la pèrdua de
cultius o de danys a les explotacions, si els danys produïts pels
sinistres eren assegurables.

No obstant això, a les Illes Balears continuen tenint poca
incidència les assegurances agràries, i n'és una prova el fet ue l'any
1993 sols es varen subscriure 169 assegurances al conjunt de les
Balears, i el 1994 poques més.

D'altra banda la Conselleria d'Agricultura ha mantingut
una actitud poc rigorosa al respecte, fins al punt que el 1995 va
decidir suprimir els ajuts per promoure les assegurances agràries,
amb la qual cosa es va desconcertar els agricultors.

Entre les causes de la poca incidència de les assegurances
agràries a les Illes Balears es troba, segons la Conselleria
d'Agricultura, el fet "que els cultius amb més implantació a les Illes
Balears i de més risc collita degut a les inclemències
meteorològiques, com són: l'ametller, el garrofer i la patata no estan
coberts per les assegurances agràries"; així com pel fet que "en el
cas dels cítrics en el qual el vent és un dels principals incidents, per
poder ser considerat, s'ha de declarar zona catastròfica".

Igualment succeeix amb determinades malalties del boví
de les Balears que, per ser pròpies de les Illes i no tenir incidència
a altres llocs, no són ni estan cobertes per les assegurances.

 És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar les assegurances agràries a les Balears, oferint als
agricultors i ramaders la suficient informació sobre la seva
conveniència, mantenint una actitud constant de suport a aquestes,
així com a impulsar davant ENESA la creació de noves
assegurances que donin cobertura als riscs més corrents en els
cultius amb més implantació a les Illes Balears, així com als
sinistres més corrents en el sector ramader.

Es Mercadal, a 28 d'agost del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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.

La manca de vertebració de la societat civil al sector agrari
és un dels dèficits que impedeixen o dificulten la modernització de
les estructures agràries i els propis sistemes de producció. La
feblesa de les organitzacions professionals agràries i de la majoria
de les entitats associatives és negativa pel sector i des de
l'administració s'han de dur a terme actuacions pel foment de
l'associacionisme. Així es fa des del Govern de l'Estat amb les
organitzacions sindicals, i així es fa també des del propi Govern de
la CAIB amb les associacions que vertebren la nostra societat civil.
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En el sector agrari, amb uns problemes de comunicació
evidents, amb un nivell d'envelliment de la població activa que fa
que prop del 60% dels agricultors tenguin més de 65 anys, i amb
un teixit associatiu encara molt feble, és més necessari que mai
que l'Administració jugui un paper fort de foment de
l'associacionisme.

Aquesta política que es valorà positivament des de la
Conselleria d'Agricultura al llarg d'uns pocs anys, ha desaparegut
pràcticament en l'actualitat. Així, l'any 1995 entitats associatives
del pes d'Unió de Pagesos de Menorca varen rebre sols 606.770
pessetes, Agrame 378.049 pessetes, Unió de Pagesos de Mallorca
1.758.613 i Fagme 723.834 pessetes, quantitats totes elles
vertaderament pobres perquè representin un intent real de
fomentar l'associacionisme agrari.

Fins i tot una entitat del pes de la Unió de Cooperatives
Agràries de Balears, Ucabal, que ha jugat un paper decisiu al
sector agrari rep, els darrers anys quantitats clarament insuficients
per poder dur a terme les activitats necessàries en favor de la
modernització del sector. Unes activitats que, no ho oblidem, va
ser la pròpia conselleria qui les va assenyalar quan va participar
activament en la creació d'aquesta Unió de Cooperatives com a
sortida per impulsar el moviment cooperatiu de les Balears.

Atès l'interès que pel sector agrari té la potenciació del
moviment associatiu i especialment de les organitzacions
professionals agràries.

Atès que pel sector agrari és fonamental comptar amb un
moviment cooperativista fort, modern i ben estructurat.

És pel que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar un fort impuls al moviment associatiu del sector agrari de
les Illes Balears, donant un suport especial a les organitzacions
professionals agràries implantades a cada illa.

2.- Igualment el Parlament insta el Govern a reforçar la
col•laboració amb el moviment cooperatiu del sector agrari de les
Balears a través de l'increment en la concessió d'ajuts pel
funcionament de les entitats associatives de segon grau.

3.- Per tal de dur a terme els dos punts anteriors, el
Govern inclourà una partida pressupostària que, com a mínim,
dupliqui la que enguany ha destinat a aquest objectiu.

Es Mercadal, a 28 d'agost del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

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 comissió.

El pressupost de confecció i edició de la revista Solcs i
Ones, de la Conselleria d'Agricultura, ha estat de 6.000.000 de
pessetes l'any 1994 i de 6.300.000 pessetes l'any 1995, amb una
tirada de 2.000 exemplars per cada un dels cinc números que s'han
editat cada any.

Tant el contingut de la revista com la seva limitada difusió
fan que sigui una despesa poc justificada per la seva baixa
rendibilitat.. Així, resulta xocant que mentre una sola revista de
caràcter insular com és Sembram Menorca, editada per un sindicat
agrari, té una tirada de 800 exemplars i el butlletí que edita FAGME
té una tirada de 500 exemplars, bimensuals, l'esmentada revista de
la Conselleria, amb un abast de tota la comunitat, sols n'editi 2.000,
d'exemplars.

Igualment demostraria la baixa rendibilitat de l'edició de
Solcs i Ones el fet que les informacions concretes que puguin ser
d'interès per als pagesos són mínimes i que, a més a més, solen
arribar als possibles interessats quan ja els ha arribat, fa temps, la
mateixa notícia ja sigui a través dels butlletins que editen els
sindicats agraris ja sigui a través dels mitjans de comunicació que
habitualment insereixen notícies d'interès del sector.

Mentre, les publicacions que editen i distribueixen les
organitzacions agràries no reben ajuts, per la seva edició, des de
l'Administració autonòmica. Així, Sembra Menorca, Mallorca
pagesa, el butlletí de FAGME, revistes totes elles destinades al món
agrari, tenen molta més tirada que Solcs i Ones i ofereixen una
informació acurada als agricultors i ramaders, sense rebre ajuts des
de la Conselleria d'Agricultura.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
suprimir la publicació de la revista Solcs i Ones de la Conselleria
d'Agricultura i a destinar la quantitat que es destinava anualment a
aquesta actuació a ajudar l'edició de les revistes i butlletins que
editen les organitzacions agràries de les Illes Balears.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
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 incidència entre el bestiar boví de malalties com són la
hipodermosi o la piroplasmosi repercuteix en la producció lletera i
causa que no es puguin comercialitzar determinats subproductes del
bestiar boví.
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Així, la hipodermosi, coneguda a Menorca com "barbs",
és una malaltia que afecta  el bestiar boví d'aquella illa, i que
provoca danys en el "cuiro" de les vaques que la pateixen, de tal
manera que no es poden comercialitzar les pells del bestiar
sacrificat; en efecte, la hipodermosi es transmet a través de les
picadures d'una mosca (la hipoderma bovis), la qual diposita les
seves larves a la pell de la vaca i introdueix aquestes a l'interior de
la vaca per la via dels capilars per travessar el cos a través del
sistema nerviós fins arribar a l'espina dorsal, on fa una nova muda
per, finalitzat el cicle biològic, tornar a sortir a l'exterior, a
l'esquena de la vaca (moment en què es produeixen els "barbs"
que donen el nom popular a la hipodermosi), de tal manera que les
pells del bestiar boví que han tingut aquesta malaltia són
difícilment comercialitzables.

A més a més, la presència d'aquesta malaltia incideix
negativament en la producció lletera i causa seriosos perjudicis a
les ramaderies que es veuen infestades per la hipoderma.

Amb campanyes massives, realitzades cada any, de
tractament de la hipodermosi en la fase larvària es podria eradicar
la malaltia.

Pel que fa a la piroplasmosi, coneguda com "mal groc",
és produïda per la piroplasma bovis, un paràsit sanguini que es
transmet a través de la picadura de les paparres, destrueix els
glòbuls rojos greus, provoca greus problemes d'anèmia i afecta
ronyons i fetge.

És clar que amb la presència massiva de paparres al
camp de Menorca la piroplasmosi no és eradicable, alguns
veterinaris arriben a manifestar el seu convenciment que un
percentatge altíssim de vaques (que podria arribar quasi al 80 o
90%) conviuen amb la presència de piroplasmes a la seva sang
sense que se'ls manifestin els símptomes.

Quan es manifesta la malaltia, especialment a l'estiu,
quan la vaca es troba en estat de gestació, pot arribar a provocar
avortaments i fortes distorsions a la producció.

El tractament, a base d'un producte conegut com
IMIZOL, destrueix els piroplasmes i permet la recuperació de la
normalitat. No obstant això, el relativament alt cost del producte
fa que sigui recomanable que sigui la Conselleria d'Agricultura qui
el faciliti a preus assequibles.

Els darrers anys algunes d'aquestes campanyes sanitàries
s'han finançat a través del Consell Insular de Menorca, però és
prou clar que qui té la competència en matèria d'agricultura és el
Govern de la CAIB i que, si bé aquests problemes de sanitat
animal es veuen centrats a l'illa de Menorca essencialment,
aquesta forma part de la CAIB i el problema s'ha de tractar des del
Govern de les Balears, tal com se n'hi tracten altres específicament
ubicats a Mallorca o a Eivissa.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la CAIB a dur a terme anualment amb càrrec als pressuposts de la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria sengles campanyes
de sanitat animal per al tractament de la piroplasmosi i la
hipodermosi que afecten el bestiar boví d'algunes zones de la
Comunitat Autònoma.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
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 venda directa dels productes agroalimentaris
constitueix una de les fórmules per millorar la renda agrària.

El fet que en la venda directa la totalitat del benefici vagi
a mans dels agricultors, junt amb el fet que existeix una demanda
important de productes artesanals comprats directament als
productors, tant per part dels turistes i visitants de les Illes com per
part dels propis ciutadans de les Balears, fa que la producció dels
mercats artesanals es converteixi en un element important per al
manteniment de l'activitat agrària.

El mercat de Ferreries, el de Santa Maria, i d'altres,
promoguts pels ajuntaments respectius, grups de pagesos i artesans,
i subvencionats per la CAIB, són demostratius de fins quin punt pot
ser productiva la seva creació.

Si partim de la constatació que no existeixen solucions
miraculoses per al sector agropecuari ni tampoc sortides col•lectives
que abastin tot el sector, podem concloure que sols la conjunció de
moltes i diferents mesures pot contribuir al manteniment del sector,
per la via de l'increment de les rendes agràries.

De l'experiència dels mercats agraris i artesans de venda
directa es pot deduir que poden representar una ajuda important per
als pagesos que hi participin i que, a més a  més, constitueixin una
fórmula adequada per a la dinamització de la vida econòmica dels
pobles en què es duen a terme, pel fet que atreuen molts visitant i
que, aquests, realitzen despeses diverses al poble. En aquest sentit
s'han donat ja algunes experiències positives d'acord entre els
propietaris de cafeteries, bars i restaurants i els organitzadors
d'algun mercat artesanal per dur a terme la promoció conjunta del
mercat.

No obstant això, el Govern de la CAIB reconeix a través
de la resposta a diferents preguntes parlamentàries formulades
darrerament que l'any 1995 no s'ha realitzat cap actuació des de la
Conselleria d'Agricultura per a la creació i foment dels mercats
artesanals de venda directa de productes agroalimentaris; que
òbviament no ha destinat cap partida dels seus pressuposts a aquest
objectiu, i que tampoc no existeix previsió de destinar cap partida
a la creació de nous mercats per a 1996.

Atès l'interès que té per al sector ramader la creació de
mercats artesanals de venda de productes agroalimentaris.

Atès que l'existència d'aquests mercats pot representar una
forma de dinamitzar la vida del poble en el que s'ubiquen.

Atès que la política de creació de mercats de venda directa
connecta perfectament amb la política de dinamització del món
rural de la Unió Europea.

És pel que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure la creació de nous mercats artesanals de venda directa de
productes agroalimentaris, d'acord amb els ajuntaments, consells
insulars i les organitzacions agràries, així com a fomentar i millorar
els mercats d'aquestes característiques ja existents, com a fórmula
per a la dinamització del món rural a les Illes Balears.

2.- Amb aquesta finalitat es destinarà una partida
pressupostària específica als pressuposts generals de la CAIB per a
1997.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
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.

L'aprofitament de les aigües residuals per regar cultius
s'ha incrementat de forma notable a les Illes Balears, excepte a
l'illa de Menorca on, segons dades facilitades per la Conselleria
d'Agricultura, no es rega ni una sola hectàrea.

Les dades que la Conselleria d'Agricultura ha facilitat en
una resposta a preguntes parlamentàries són les següents:
Mallorca, 1.425 ha; Eivissa, 122 ha; increment any 1995: 0.

Encara que sabem que aquestes dades no són totalment
certes i que realment a Menorca s'aprofiten per regar les aigües
depurades de Sant Lluís, també és cert que es tracta de poca
quantitat i que és ben necessari donar un fort impuls a la depuració
terciària així com a la constitució de societats de regants, per tal
de poder aprofitar el cabal d'aigües amb què es compta a les Illes.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
donar un fort impuls a la depuració terciària de les aigües residuals
de la CAIB, especialment a les zones que, com és el cas de
Menorca, sols n'utilitzen una part molt petita amb finalitats de
regar cultius agrícoles, de tal manera que puguin ser utilitzades per
regar. Amb aquesta finalitat es destinarà una partida
pressupostària concreta als pressupostos de la CAIB per al 1997.

2.- Igualment, insta el Govern a promoure i a col•laborar
en la creació de societats de regants per part dels agricultors
interessats en l'aprofitament de les aigües depurades.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
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 decisió de la companyia Ibèria de suprimir les línies
Palma-Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick (abans Heathrow)
pot provocar greus perjudicis a les Illes Balears. Una supressió
incomprensible des del moment que la companyia aconseguia
beneficis quan gestionava les línies mitjançant la filial VIVA AIR.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la proposició no de llei següent:

El Parlament de les Illes Balears expressa la seva protesta
davant el Govern central per la decisió d'Ibèria de suprimir les línies
Palma-Frankfurt, Palma-Orly i Palma-Gatwick i demana la seva
reconsideració, abans que es faci realment efectiva.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
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.

Les dificultats dels agricultors i ramaders per accedir a la
formació que necessiten per convertir-se en empresaris moderns
sols es poden solucionar amb la col•laboració de l'administració
pública i les organitzacions agràries que, a través de la realització
de cursos de formació, fan possible l'accés a les noves tècniques i
als coneixements que es necessiten per utilitzar els productes cada
dia més sofisticats que són s'ús quotidià a les explotacions agràries
modernes.

Les tècniques d'inseminació artificial i el maneig d'un
ramat cada dia més selecte exigeixen un coneixement profund de la
morfologia i la genètica del bestiar. Així, el fet d'aprendre a
conèixer els defectes d'una vaca productora de llet és vital per saber
quines dosis seminals són les adequades per corregir-ne els defectes
i, fins i tot, quins bous han de permetre millorar, a través de la
inseminació artificial, qüestions com el percentatge de grassa a la
llet o l'extracte sec.

Està clar, d'altra banda, que les millores genètiques
aconseguides pels ramaders més formats han incidit de manera
directa sobre la qualitat del producte obtingut i, com és lògic, sobre
la rendibilitat de l'explotació. Una finalitat que s'ha d'impulsar com
a garantia del manteniment de l'activitat agrària.
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Els cursos de jutges ramaders persegueixen l'objectiu de
fer conèixer els elements de morfologia i genètica que capaciten
el ramader per decidir com planificar les millores del seu ramat.

No obstant això, la Conselleria d'Agricultura sols ha
subvencionat un curs d'aquestes característiques l'any 1995 i no
tenia previst promoure'n cap per al 1996, encara que sembla ser
que finalment pot haver canviat d'opinió.

Atès l'interès que té per als ramaders la participació en
cursos de jutge ramader.

Atès que és important que sigui la pròpia administració
que promogui la celebració d'aquests cursos, en col•laboració amb
les organitzacions agràries.

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 a
impulsar les actuacions en matèria de formació dels ramaders i
molt especialment la realització, anualment, en col•laboració amb
les organitzacions agràries o ramaderes, de cursos de jutge
ramader que permetin accedir als coneixements de morfologia i
genètica necessaris per gestionar una explotació ramadera
moderna.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
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.

Promoure un acord intersectorial que permeti que el
sector agropecuari de les Illes Balears es converteixi en
subministrador del sector hoteler i de restauració de la CAIB és un
objectiu anunciat, com a propòsit, en múltiples ocasions però que
no s'ha arribat a concretar en acords o contractes.

El sector lleter de les Illes Balears passa uns moments
especialment delicats. A la precarietat imposada pel fet que és
aquest un dels sectors més intervinguts per la Unió Europea que,
amb les seves polítiques limita la capacitat dels ramaders de
comercialitzar les seves produccions, per la via de la imposició de
les anomenades "quotes de producció lletera", s'hi afegeixen, en
el cas de les Illes, uns problemes derivats dels alts costs de
producció, de la debilitat de les indústries de transformació, i
d'una competència implacable per part de les grans centrals
lleteres de l'Estat que cerquen trobar a les Illes un mercat per als
seus excedents.

Així el 63% de la llet consumida a les Illes Balears
prové de centrals lleteres ubicades fora de la CAIB, i respecte dels
altres productes lactis succeeix el mateix (formatges, iogurts,
batuts, ...).

L'increment de costs que significaria per al sector hoteler
el fet de consumir els productes lleters provinents d'indústries de les
Illes seria mínim, dins el volum global dels subministraments que
s'adquireixen cada temporada, i en canvi representaria una solució
als problemes derivats de l'existència d'excedents de producció que
obliga a abaratir preus, per als productors de les Balears.

Els acords intersectorials necessiten, en un primer moment
la participació de l'Administració que ha d'actuar d'intermèdia entre
els dos sectors i, fins i tot, assumir la responsabilitat de promoure
millores en l'estructura comercial del sector més dèbil, el productor,
que moltes vegades no compta amb la capacitat suficient, per si
mateix, per afrontar les demandes del sector hoteler.

Així, s'hauran d'aplanar obstacles com poden ser els
derivats de les formes tradicionals de pagament ajornat del sector
hoteler, i les dificultats del sector lleter per cobrar a llarg termini els
seus lliuraments. Igualment succeeix amb la necessitat de comptar
amb serveis de subministrament i magatzems adequats, qüestions
totes elles en les quals l'administració haurà de jugar un paper
important a l'hora de trobar-hi solucions.

No obstant les dificultats, l'objectiu és prou important com
perquè el Govern de la CAIB es responsabilitzi seriosament amb el
projecte i es disposi, de manera immediata, a iniciar les gestions per
poder-lo dur a terme. Compta a més a més, el Govern, amb personal
altament qualificat per poder-lo dedicar a aquestes funcions.

El Govern de les Illes Balears, tot i ser conscient de la
necessitat d'aquest acord intersectorial, confessa, en la resposta a
preguntes parlamentàries formulades recentment sobre la qüestió,
que no ha dut a terme cap actuació per aconseguir-ho.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la proposició no de llei següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
iniciar, de manera immediata les actuacions necessàries per tal de
promoure un pacte intersectorial entre el sector de l'hostaleria de les
Illes Balears i el sector productor de llet i derivats a les Balears, de
tal manera que, en la temporada turística del 1997, la major part dels
establiments hotelers consumeixin, preferentment, productes lleters
provinents de les explotacions ramaderes de la CAIB. Amb aquesta
finalitat, el Govern destinarà una partida pressupostària concreta als
pressuposts generals de la CAIB per al 1997. 

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
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.

L'especialització productiva del sector ramader de les Illes
Balears fa que, en aquests moments, i segons dades que facilita la
pròpia Conselleria d'Agricultura a través de la resposta a preguntes
parlamentàries, a l'illa de Mallorca es transformi en formatge el
36,9% de la llet produïda, i a Menorca aquest percentatge puja fins
al 91,9%.
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Els problemes derivats de l'existència de forts excedents
de productes làctics a la Unió Europea i l'excessiva concentració
del mercat consumidor del formatge produït a les Illes fan que el
preu final del producte sia cada dia més baix i que hagin aparegut
seriosos problemes per poder col•locar la totalitat de les
produccions.

Efectivament, el principal mercat consumidor del
formatge de Maó amb Denominació d'Origen és l'illa de Mallorca,
i el mateix succeeix amb el formatge produït a Mallorca.

No obstant això, l'acollida del formatge amb DO o amb
etiquetes de qualitat controlada és cada vegada més gran a nivell
de tot l'Estat, i és un fet que zones com són Catalunya i el País
Valencià són tradicionalment grans consumidors de formatge de
Maó.

Així i tot, les campanyes de promoció del consum
d'aquests formatges han estat sempre fluixes, precisament per la
petitesa de les empreses transformadores i comercialitzadores i
també pel fet que, des de l'Administració, no s'han destinat mai
partides econòmiques importants per dur a terme aquestes
campanyes. De fet la nostra comunitat és la que menys dedica, en
comparació amb les altres, al foment del consum d'aliments de
qualitat, i la que menys aporta per consolidar els consells
reguladors dels aliments que compten amb una denominació
d'origen.

Els problemes derivats de les mesures adoptades pel
Caserío (Kraft) respecte de les adquisicions del formatge fet a
Menorca, han contribuït a agreujar la situació, i en aquests
moments el sector lleter-formatger de Menorca pateix una situació
vertaderament angoixant.

Està prou clar que una forta baixada en els nivells de
compra del formatge produït a Menorca per part de Kraft podria
posar en perill el propi manteniment del sector agrari de l'illa, i
davant aquest perill l'administració pública no pot restar
impassible.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
perquè amb caràcter urgent, i d'acord amb les indústries
transformadores, i consultades les entitats representatives del
sector, dugui a terme una intensa campanya de promoció i foment
del consum del formatge produït a les Illes Balears, tenint en
compte les peculiaritats de cada formatge (el de Maó, amb DO, i
també els elaborats a Mallorca), amb l'objectiu de diversificar els
mercats consumidors, consolidar els existents i facilitar així la
comercialització d'aquest producte.

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
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.

L'envelliment de la població agrària és un fet
inqüestionable, a tota Europa i també a les Illes Balears. Així, la
mitjana d'edat dels agricultors a la nostra comunitat és, segons dades
facilitades per la pròpia Conselleria d'Agricultura, la següent per a
cada illa: Mallorca 54 anys, Menorca 55 anys, Eivissa 47 anys.

Igualment, la incorporació de joves a l'agricultura de
Balears és molt baixa i segons les dades de la Conselleria té
tendència a decréixer. Així, els dos darrers anys les xifres són
preocupants, i molt especialment a Menorca, on la tendència és
encara més regressiva com es pot veure al quadre adjunt:

1994: Mallorca 19, Menorca 24, Eivissa 5
1995: Mallorca 21, Menorca 7, Eivissa 2.

Una de les qüestions que més desincentiven la
incorporació dels joves és la dificultat d'accés a la propietat de la
terra. Els ajuts de l'Administració per facilitar l'adquisició per part
dels joves de les explotacions agràries són mínimes i, en el cas de
les Illes, amb unes limitacions que no tenen en compte l'elevat preu
del sòl. El Govern de la CAIB ha aixecat, en altres moments,
expectatives entre els joves agricultors, amb la formulació de
propòsits que finalment no s'ha traduït en actuacions concretes.
Així, s'ha parlat de la constitució d'un banc de terres o
d'incrementar, des del Govern, els ajuts per l'adquisició de finques
agrícoles, sense que el propòsit s'hagi arribat a concretar en partides
pressupostàries.

Així i tot, està prou clar que la incorporació dels joves a
l'agricultura es veuria incentivada si els joves trobassin més
facilitats per accedir a la propietat de la terra, i qualsevol acció del
Govern en aquest sentit seria positiva i d'una gran rendibilitat.

D'altra banda, al millora de les condicions de vida dels
agricultors és un altre element que pot influir en la incorporació dels
joves a l'agricultura, i al mateix temps és una reivindicació de
justícia pels que viuen i treballen al camp. Gaudir d'una qualitat de
vida equiparable a la dels ciutadans que viuen als pobles, pel que fa
als serveis i a les mínimes comoditats en l'habitatge és una de les
condicions per fer possible el manteniment del sector agrari.

No obstant això, els ajuts específics per "millora de
l'habitatge rural" varen desaparèixer, fa uns anys, dels pressuposts
de la CAIB, i els ajuts concedits per aquest concepte dins el conjunt
de línies d'ajut que componen el programa de "Millora d'estructures
agràries" és tan petit que fa pensar que existeixen dificultats per
accedir-hi o bé que no es dóna prou informació al respecte. En
aquest sentit cal recordar que les dificultats de l'accés regulat pel
Reial Decret 1987/91 són evidents, i que en qualsevol cas s'han
d'emmarcar dins un pla de millores estructurals de l'explotació.

Les dades relatives a ajuts per millora de l'habitatge rural
facilitades per la Conselleria són prou clares, segons el quadre
següent:

1994: Mallorca 5, Menorca 0, Eivissa 0
1995: Mallorca 5, Menorca 0, Eivissa 0.
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És per això, i atès l'interès estratègic que a les Illes Balears
té el manteniment de l'activitat agrària.

Atesa la importància que té l'accés dels joves a
l'agricultura.

Ateses les dificultats amb què es troben els agricultors
per accedir a la propietat de la terra.

Atesa la situació de deteriorament en què es troben
encara molts d'habitatges rurals.

És pel que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
destinar una partida dels pressupostos del 1997 a incrementar els
ajuts existents per facilitar l'accés dels joves agricultors a la
propietat de la terra.

2.- Igualment, insta el Govern a destinar una partida
pressupostària a ajudar els agricultors que vulguin dur a terme
"millores de l'habitatge rural".

Palma, a 3 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 4354/96, del Govern de la CA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de setembre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials, per tal
d'informar sobre el II Pla d'Igualtat de la Dona.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
RGE núm. 4378/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-

PSM, 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'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de setembre 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'Economia i Hisenda, per tal
d'informar sobre la retirada del Govern de les Illes Balears de la
Societat Balear de Capital Risc i els resultats de les inversions
realitzades.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

C) 
RGE núm. 4402/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida de les Illes Balears, de petició d'aplicació de l'article 43.3 per
les comissions, relatiu a recaptació de la presència del president del
Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de setembre del 1996, admeté a tràmit, d'acord amb l'article
43.3 del Reglament de la Cambra, l'escrit de referència, que sol•licita
que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals recapti la
presència del president del Consell Assessor de RTVE a les Illes
Balears, per tal d'informar sobre el resultat de la campanya "Projecte
de país".

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a creació d'una comissió no permanent

d'investigació sobre la compra de l'edifici, seu de la Conselleria
d'Agricultura, ubicat al carrer Foners de Palma. (RGE núm.
4376/96). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de setembre del 1996, d'acord amb l'article 51 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 4376/96, presentat
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual se
sol•licita la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
la compra de l'edifici, seu de la Conselleria d'Agricultura, ubicat al
carrer Foners de Palma.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a substitucions a diverses comissions (RGE núm.

4472/96).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 10 de setembre del 1996, restà assabentada de l'escrit RGE
núm. 4472/96, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual comunica que arrel de la dimissió del Sr. Mateu
Morro i Marcé, els diputats d'aquest grup que formaran part de les
comissions permanents afectades per aquesta dimissió són:

- Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals: Hble. Sr. Ramon
Orfila i Pons i Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera.

- Comissió de Turisme:  Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons i Hble. Sr.
Antoni Sansó i Servera.

- Comissió d'Ordenació Territorial: Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias i Hble. Sr. Pere Sampol i Mas.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a adjudicació definitiva de contracte.

S'anuncia l'adjudicació definitiva següent:

Contracte: Concessió de la gestió i explotació del servei
de Bar-Restaurant en el local del Parlament situat al carrer
Conquistador núm. 11, de Palma de Mallorca.

Adjudicatari: Barebo, SA.

Cànon de l'explotació: 3.900.000 pessetes anuals, més els
imposts corresponents.

Palma, a 3 de juliol del 1996.
El Lletrat Oficial Major del Parlament:
Joan Ferrer i Cánaves.
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