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AR) RGE núm. 4649/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a consulta a la Comunitat Autònoma per a la fixació del calendari escolar.
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AS) RGE núm. 4650/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a posada en funcionament de centres d'experimentació i innovació per desenvolupar programes específics en llengua catalana.
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facilitar l'adaptació de l'ensenyament dels alumnes procedents de fora de la comunitat lingüística catalana.
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AV) RGE núm. 4653/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a partides pressupostàries destinades a la promoció de l'elaboració de material didàctic per fer possible l'ensenyament de i en
llengua catalana.
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AX) RGE núm. 4654/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a mesures per garantir el compliment de l'article 23.2 i 3 de la Llei de normalització lingüística.
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AY) RGE núm. 4655/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a objectiu de la Conselleria d'Educació d'assegurar que els alumnes tenen al final del període d'escolaritat obligatòria el domini
oral i escrit de les dues llengües.
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AZ) RGE núm. 4656/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a establiment de programes específics de col•laboració amb el MEC.
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BA) RGE núm. 4657/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a inclusió en el currículum escolar de continguts o orientacions pedagògiques relacionats amb les peculiaritats històriques,
culturals, socials ... pròpies de la Comunitat.
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BB) RGE núm. 4658/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
resposta del Govern de l'Estat davant la proposta de conveni per al finançament de carreteres presentada pel Govern balear.
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BC) RGE núm. 4659/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
proposta de conveni per al finançament de carreteres presentada pel Govern balear.
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BD) RGE núm. 4661/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
reducció sobre les previsions de població dels planejaments urbanístics.
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BE) RGE núm. 4673/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a béns d'interès
cultural a Eivissa i Formentera.
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BF) RGE núm. 4674/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a béns mobles
a l'Inventari del Patrimoni cultural moble a Eivissa i Formentera.
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BG) RGE núm. 4675/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recaptació
del Govern per l'aplicació de la Llei 3/1987, de 2 d'abril, de Mesures del foment del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
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BH) RGE núm. 4676/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes de
conservació i enriquiment beneficiàries de l'aplicació de la Llei 3/1987, de 2 d'abril, de Mesures del foment del Patrimoni
Històric de les Illes Balears.
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BI) RGE núm. 4677/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de pous
legalitzats a Eivissa i Formentera.

1722

BJ) RGE núm. 4678/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de pous
explotats per l'empresa Aguas de Formentera, SA a Eivissa i Formentera.
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BK) RGE núm. 4679/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de pous
explotats per l'empresa URCOISA a Eivissa i Formentera.
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BL) RGE núm. 4683/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
les despeses ocasionades per la celebració de la Diada Autonòmica del 1996.
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3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 4533/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a antic
propietari de l'edifici de la Conselleria d'Obres Públiques.

1724

B) RGE núm. 4534/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a condicions
econòmiques en la compra de l'edifici de la Conselleria d'Obres Públiques.

1724

C) RGE núm. 4588/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aprovació inicial del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca.

1724

D) RGE núm. 4589/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nova
exposició pública del Pla director sectorial de carreteres de les Illes Balears.

1724

E) RGE núm. 4660/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compensació
a l'Ajuntament d'Es Mercadal pels perjudicis ocasionats pel retard en l'inici de les obres de construcció del poliesportiu.

1724

F) RGE núm. 4671/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fondeig de
vaixells a Portocolom.

1724

G) RGE núm. 4672/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la
carretera de Deià a Sóller.

1724

H) RGE núm. 4682/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversió de
la baixa corresponent a la contractació de les obres del poliesportiu d'Es Mercadal.

1725

I) RGE núm. 4695/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució de
la Mesa del Diàleg Social.

1725

J) RGE núm. 4696/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació en què es
troben les negociacions per a la construcció de la Biblioteca a Can Salas.

1725

K) RGE núm. 4697/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris del
Pla territorial parcial de la Serra de Tramuntana.

1725

L) RGE núm. 4698/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abusos en la
contractació i explotació d'apartaments en règim de temps compartit o multipropietat.

1725

M) RGE núm. 4699/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació dels
"punts negres" de la xarxa de carreteres.

1725

N) RGE núm. 4700/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temporada d'estiu
de rebaixes.

1725

O) RGE núm. 4701/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicionaments
dels accessos al túnel de Sóller.

1726

P) RGE núm. 4702/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de l'ordre
que regula l'ensenyament en llengua catalana als centres educatius de Balears.

1726

Q) RGE núm. 4703/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció del projecte
del Parc d'innovació tecnològica.

1726

R) RGE núm. 4704/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions que
ha realitzat el Govern de la Comunitat sobre artesania a l'exercici de l'any 1995 i enguany.

1726

S) RGE núm. 4705/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retall d'inversions
i de dotacions de personal duta a terme pel Ministeri d'Educació.

1726

T) RGE núm. 4706/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris d'inversions
en camins rurals a diferents municipis de les Illes proposats per a l'any 1996.

1726
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4520/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de la composició de la Comissió de
seguiment i control en l'atorgament dels crèdits subvencionats al petit i mitjà empresari balear.

1727

B) RGE núm. 4544/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració al Senat del debat sobre l'estat de les autonomies 1996.
1727
C) RGE núm. 4555/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a integració d'Espanya en l'estructura
militar de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN).

1727

D) RGE núm. 4556/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a destinació d'una partida a la cooperació
amb els països subdesenvolupats que representi el 0,7% dels pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 1997.

1728

E) RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a rebuig al greuge comparatiu creat per l'aplicació dels
preus variables als carburants, a tramitar pel procediment d'urgència.

1728

F) RGE núm. 4575/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicació anual al BOCAIB de les declaracions de renda i
patrimoni dels càrrecs de responsabilitat pública i dels seus familiars directes.

1729

G) RGE núm. 4576/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a traspàs als consells insulars de la gestió dels serveis socials
provinents de l'Inserso.

1729

H) RGE núm. 4606/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compliment del conveni de col•laboració entre el Govern
de la CAIB i el Ministeri d'Obres Públiques sobre actuacions per a l'abastiment d'aigua i condicionament de torrents.

1729

I) RGE núm. 4665/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a desclassificació documents del CESID.
1730
J) RGE núm. 4680/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament i desmantellament de la central tèrmica de Sant Joan
de Déu de Palma.

1730

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4518/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a potenciar les actuacions que realitzen les associacions
de protecció i defensa dels animals que viuen a l'entorn humà

1731

B) RGE núm. 4519/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de la composició del Consell assessor balear
de Turisme

1731

C) RGE núm. 4597/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a administració única actuant en matèria pesquera

1732

D) RGE núm. 4598/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de la composició de la Comissió avaluadora
de projectes per a la cooperació al desenvolupament

1732

E) RGE núm. 4662/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a evitar nous traçats en la carretera del Port d'Andratx

1733

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4516/96, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Consum i
de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència.

1733

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb la compra
de la seu de la Conselleria d'Agricultura i Pesca (RGE núm. 4487/96).

1733

B) Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre la participació de l'empresa pública Foment
Industrial SA en el sector del calçat i en especial en el grup d'empreses Yanko (RGE núm. 4510/96).

1733

BOPIB núm.65 - 27 de setembre del 1996

1705

4. INFORMACIONS
A) Relativa a renúncia al càrrec de president de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (RGE núm. 4579/96)

1734

B) Relativa a renúncia al càrrec de secretària de la Comissió de Turisme (RGE núm. 4692/96)

1734

C) Relativa a renúncia al càrrec de president de la Comissió de Turisme (RGE núm. 4694/96)

1734

D) Relativa a substitucions a diverses comissions (RGE núm. 4693/96)

1734
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4486/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la CA , relativa a la
política del Govern balear en matèria de parcs naturals. (Mesa de
25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4513/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA , relativa a política d'adquisició de béns immobles.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma
sobre política d'adquisició de béns immobles.
La nul•la transparència de les operacions d'adquisició de
béns immobles per part del Govern balear, el preu generalment
excessiu i fora de mercat pagat per cadascun dels immobles, així
com les freqüents relacions personals entre venedor o intermediari
i l'autoritat responsable de l'acord d'adquisicó, motiven un clima
general de desconfiança respecte al fet que tals adquisicions s'hagin
decidit en base a criteris d'interès públic general i d'aplicació òptima
dels recursos econòmics.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern sobre la política d'adquisició de patrimoni immobiliari.

RGE núm. 4532/96, del Grup Parlamentari Mixt, al
Govern de la CA , relativa a política del Govern respecte de
mesures per tal de conèixer i prevenir els efectes que el canvi
climàtic provoca a les nostres illes. (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4573/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, al Govern de la CA, relativa a criteris del Govern de les Illes
Balears per regular l'activitat turística en règim d'ús compartit,
coneguda com a "time sharing". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4574/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a política en matèria de declaració i
gestió d'espais naturals protegits. (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4607/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, al Govern de la CA, relativa a accions prioritàries del Govern
davant la propera assumpció de competències en matèria
d'Universitat. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4640/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a política d'acció social. (Mesa de 25 de
setembre del 1996).
RGE núm. 4670/96, del Grup Parlamentari Mixt, al
Govern de la CA, relativa a política del Govern en matèria de
transport terrestre. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4681/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, al Govern de la CA, relativa a postura del Govern de les Illes
Balears respecte del nou model de finançament autonòmic que
proposa el Govern central. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
Palma, a 25 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 d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, per tal de
completar la xarxa de parcs naturals de les Illes i garantir-ne una
gestió adequada, interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma
sobre:
La política del Govern balear en matèria de parcs
naturals.
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

Palma, a 9 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que preveuen
els articles 149 i següents del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre
política del Govern respecte a mesures per tal de conèixer i prevenir
els efectes que el canvi climàtic provoca a les nostres illes.
El canvi climàtic ha deixat de ser una hipòtesi per
esdevenir una realitat reconeguda oficialment. Les conseqüències
poden ser molt greus: les nostres illes es poden veure especialment
afectades per la pujada del nivell del mar, que pot fer desaparèixer
platges i salinitzar aqüífers, així com per l'increment de la sequera
de l'estiu.
No coneixem amb precisió els possibles efectes que pot
tenir, o té ja, damunt les nostres illes el canvi climàtic i, per tant, el
Govern no ha implementat cap mesura a fi d'evitar o minimitzar
aquests efectes.
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que preveuen els articles 149 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre criteris del Govern de les Illes Balears per regular
l'activitat turística en règim d'ús compartit, coneguda com "time
sharing".
Motius: L'activitat turística en règim d'ús compartit,
multipropietat, més coneguda com a Time Sharing, prolifera a les
Illes Balears.
Palma, a 13 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

G)

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre política en matèria de declaració i gestió d'espais
naturals protegits.

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma
sobre política d'acció social.

La Llei 1/1991 d'Espais Naturals de les Illes Balears
encomana al Govern de la Comunitat la declaració d'Espais
Naturals protegits d'acord amb la legislació estatal d'un conjunt
d'àrees.
Cinc anys després de la promulgació de la Llei, cap
gestió es coneix per la declaració com espai natural protegit de les
següents àrees:
- Es Trenc-Salobrar de Campos.
- S'Albufereta.
- Àrees representatives de la Serra de Tramuntana.
- Illots de migjorn i ponent d'Eivissa.
A més del desinterès en desplegar la LEN, el retard en
iniciar la declaració del Parc de na Burguesa, la problemàtica del
Parc de Mondragó, així com les propostes de canvi de les
estructures administratives de gestió dels espais naturals protegits,
motiven, entre d'altres qüestions, la present interpel•lació.
Palma, a 16 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que preveuen els articles 149 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, interpel•la el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre accions prioritàries del Govern davant
la propera assumpció de competències en matèria d'Universitat.
Motius: El traspàs de les competències en matèria
d'Universitat és imminent i, possiblement, entraran en vigor a
partir de l'1 de gener del 1997.

La Constitució Espanyola estableix que els poders públics
asseguraran la protecció social dels ciutadans. L'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears -1983- recull les disposicions
constitucionals en matèria de protecció social i atorga als consells
insulars àmplies previsions competencials en matèria d'acció social.
La Llei 9/1987, d'11 de febrer, d'Acció social, és el marc jurídic clau
que regeix l'acció social a les Illes Balears i estableix un sistema
integral d'actuació de les diverses administracions -Govern balear,
consells insulars i ajuntaments- basat en la cooperació i la
coordinació. El Decret 44/1988, de 28 d'abril, pel qual es crea el
Registre de centres i/o entitats que desenvolupen activitat en el
camp de l'acció social, se situa dins una voluntat de normalitzar els
serveis d'acció social.
No obstant això, la Llei d'Acció social -1987- no ha estat
desenvolupada reglamentàriament. D'altra banda, les disposicions
de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de Consells insulars, que permetien
la transferència als consells insulars de les competències, entre
d'altres, d'acció social, només s'han aplicat parcialment. El resultat
és que l'acció social apareix com una competència fragmentada
entre el Govern balear i els consells insulars sense els adients
mecanismes de coordinació.
En el Govern balear l'acció social es fragmenta entre
diverses conselleries -Presidència, Sanitat i Consum i Funció
Pública i Interior- amb unes dotacions pressupostàries insuficients
i declinants.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern sobre política d'acció social.
Palma, a 18 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Palma, a 17 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que preveuen
els articles 149 i següents del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre
política del Govern en matèria de transport terrestre.
La política del Govern en matèria de transport terrestre,
basada en una ocupació massiva del territori amb la creació de gran
quantitat d'infraestructures -carreteres, autovies, autopistes, etc.fomenta entre la població, cada vegada més, la utilització dels
vehicles privats. Les Illes Balears som la comunitat autònoma amb
més nombre de cotxes per habitant, superant la mitjana europea i
incrementada durant la temporada turística per vehicles de lloguer
i l'arribada incontrolada de turismes no matriculats a les illes.
Aquesta situació constitueix una problemàtica ecològica,
econòmica i social de gran magnitud: l'impacte sobre el territori, la
contaminació atmosfèrica per CO2 que contribueix a l'efecte
hivernacle, una gran despesa de diners públics per a la realització
d'infraestructures -xarxa viària- i un creixent augment d'accidents
amb pèrdua de vides humanes.
El transport públic, com a alternativa a aquesta situació,
compta amb infraestructures mínimes, deficients i de baixa qualitat.
Palma, a 18 de setembre del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb el
que preveuen els articles 149 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, interpel•la el Govern de la
Comunitat Autònoma sobre postura del Govern de les Illes
Balears respecte del nou model de finançament autonòmic que
proposa el Govern central.
Motius: Davant la possibilitat que el nou model de
finançament autonòmic proposat pel Govern de l'Estat sigui
perjudicial per a les Illes Balears, cal saber quina serà la postura
del Govern de la CAIB i les seves exigències.
Palma, a 20 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4488/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: Fons comunitari i pesquer (IFOP)". (Mesa de 25 de
setembre del 1996).
RGE núm. 4489/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: a empreses forestals". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4490/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Fons MAPA:
maquinària (F.F.)". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4491/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: Millora sector agrari balear". (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4492/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: Sector pesquer-modernització flota". (Mesa de 25 de
setembre del 1996).

RGE núm. 4493/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Fons MAPA: Ajudes
FEOGA". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4494/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: Modernització/millora flota". (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4495/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: A empreses privades". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4496/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: A ajuntaments fons ICONA". (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4497/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: A ens consorciats". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4498/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
corrents: A famílies i institucions". (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4499/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
corrents: A ajuntaments". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4500/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
corrents: A ens consorciats". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4501/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Transferències
capital: Famílies i institucions". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4502/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Fons MAPA: Nucli
I de control lleter". (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4503/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Fons finalistes:
Agrupacions de defensa sanitària". (Mesa de 25 de setembre del
1996).
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RGE núm. 4504/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Fons finalistes
MAPA: Atria". (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4564/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'agrupacions de defensa sanitària a Menorca. (Mesa de
25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4505/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Subvencions
finalistes nominatives". (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4565/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a promoció
exterior de formatge amb denominació d'origen Maó. (Mesa de 25 de
setembre del 1996).

RGE núm. 4506/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Fons MAPA:
Sanitat animal". (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4566/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
recuperació, potenciació i expansió de les races autòctones. (Mesa de
25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4507/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
la subvenció de la Conselleria d'Agricultura en "Fons MAPA:
Estadística (F.F.)". (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4567/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectors
de consciència que duen a terme la prestació social substitutòria a
partir de convenis amb el Govern. (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4508/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a utilitat
de l'estudi "Sector lácteo balear". (Mesa de 25 de setembre del
1996).

RGE núm. 4568/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a contingut
del conveni signat amb l'empresa Kraft. (Mesa de 25 de setembre del
1996).

RGE núm. 4509/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a utilitat
de l'estudi "Reestructuración del sector agrario de Sa Pobla-Muro".
(Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4569/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
condicions en la concessió d'una subvenció a l'empresa Kraft. (Mesa
de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4522/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a obertura
d'un registre d'empreses turístiques amb la modalitat "time
sharing". (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4590/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a objectiu
de l'edifici "Centre d'empreses d'innovació". (Mesa de 25 de setembre
del 1996).

RGE núm. 4545/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port esportiu
a Cala Bona (Son Cervera). (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4608/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
modificació del projecte de la "variant d'Andratx sud". (Mesa de 25
de setembre del 1996).

RGE núm. 4560/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a danys
produïts per l'abocament de combustible al port de Ciutadella.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4561/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mitjà
de transport utilitzat pel president del Govern de la CAIB per
assistir a la inauguració del complex hoteler Playa-Club de
Ciutadella. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4562/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a efecte
que tindrà sobre les indústries lleteres l'aplicació del Reial Decret
1679/94. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4563/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
anàlisis de terres fetes a Menorca". (Mesa de 25 de setembre del
1996).

RGE núm. 4643/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a actuacions per tal d'afavorir la implantació de programes
en llengua catalana. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4644/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a convenis de cooperació i/o relació amb les altres
comunitats autònoma de parla catalana. (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4645/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a centres privats subvencionats amb fons públics que
imparteixen ensenyaments regulats prenent com a base una llengua
no oficial de la Comunitat Autònoma. (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4646/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a regulació del coneixement de la llengua catalana i la
castellana per a l'ingrés al cos de funcionaris docents. (Mesa de 25
de setembre del 1996).
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RGE núm. 4647/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a rendiment dels centres respecte del projecte lingüístic de
centre. (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4658/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
resposta del Govern de l'Estat davant la proposta de conveni per al
finançament de carreteres presentada pel Govern balear. (Mesa de 25
de setembre del 1996).

RGE núm. 4648/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a constitució de ponències i comissions tècniques en el
marc del conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB. (Mesa
de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4659/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
proposta de conveni per al finançament de carreteres presentada pel
Govern balear. (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4649/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a consulta a la Comunitat Autònoma per a la fixació del
calendari escolar. (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4661/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
reducció sobre les previsions de població dels planejaments
urbanístics. (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4650/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a posada en funcionament de centres d'experimentació i
innovació per desenvolupar programes específics en llengua
catalana. (Mesa de 25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4673/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a béns
d'interès cultural a Eivissa i Formentera. (Mesa de 25 de setembre del
1996).

RGE núm. 4651/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a centres on hi ha necessitat d'establir amb caràcter
opcional classes dedicades a l'ensenyament de la llengua catalana,
a fi de facilitar l'adaptació de l'ensenyament dels alumnes
procedents de fora de la comunitat lingüística catalana. (Mesa de
25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4652/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a centres que han presentat el projecte lingüístic de centre.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4653/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a partides pressupostàries destinades a la promoció de
l'elaboració de material didàctic per fer possible l'ensenyament de
i en llengua catalana. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4654/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a mesures per garantir el compliment de l'article 23.2 i 3
de la Llei de normalització lingüística. (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4655/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a objectiu de la Conselleria d'Educació d'assegurar que els
alumnes tenen al final del període d'escolaritat obligatòria el
domini oral i escrit de les dues llengües. (Mesa de 25 de setembre
del 1996).
RGE núm. 4656/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a establiment de programes específics de col•laboració amb
el MEC. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4657/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a inclusió en el currículum escolar de continguts o
orientacions pedagògiques relacionats amb les peculiaritats
històriques, culturals, socials ... pròpies de la Comunitat. (Mesa de
25 de setembre del 1996).

RGE núm. 4674/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a béns
mobles a l'Inventari del Patrimoni cultural moble a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4675/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recaptació
del Govern per l'aplicació de la Llei 3/1987, de 2 d'abril, de Mesures
del foment del Patrimoni Històric de les Illes Balears. (Mesa de 25 de
setembre del 1996).
RGE núm. 4676/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes
de conservació i enriquiment beneficiàries de l'aplicació de la Llei
3/1987, de 2 d'abril, de Mesures del foment del Patrimoni Històric de
les Illes Balears. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4677/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
pous legalitzats a Eivissa i Formentera. (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4678/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
pous explotats per l'empresa Aguas de Formentera, SA a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4679/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a relació de
pous explotats per l'empresa URCOISA a Eivissa i Formentera.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4683/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a detall de
les despeses ocasionades per la celebració de la Diada Autonòmica
del 1996. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
Palma, a 25 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 la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

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.

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

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 4.827.597 pessetes a "Transferències capital: Fons
comunitari i pesquer (IFOP)".

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 2.780.000
pessetes a "Transferències capital: millora sector agrari balear".

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

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
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.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 2.496.740 pessetes a "Transferències capital: A
empreses forestals".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 1.427.754
pessetes a "Transferències capital: sector pesquer-modernització
flota".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 18.962.484 pessetes a "Fons MAPA: maquinària
(F.F.)".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 15.597.212
pessetes a "Fons MAPA: ajudes FEOGA".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 14.315.363 pessetes a "Transferències capital:
Modernització/millora flota".

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 8.000.000
pessetes a "Transferències capital: A ens consorciats".

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

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 483.195.987 pessetes a "Transferències capital: A
empreses privades".

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 39.472.477
pessetes a "Transferències corrents: A famílies i institucions".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?

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

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

L)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 11.020.123 pessetes a "Transferències capital: A
ajuntaments fons ICONA".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 2.200.000
pessetes a "Transferències corrents: A ajuntaments".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 30.000.000 pessetes a "Transferències corrents: A ens
consorciats".

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 4.067.000
pessetes a "Fons finalistes: agrupacions de defensa sanitària".

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

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

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

Q)

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

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

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 10.500.000 pessetes a "Transferències capital: Famílies
i institucions".

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 8.464.305
pessetes a "Fons finalistes MAPA: Atria".

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

Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 19.188.323 pessetes a "Fons MAPA: nucli i control
lleter".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96, relativa a
subvencions i transferències corrents i de capital concedides durant
l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es destinaren 100.869.252
pessetes a "Subvencions finalistes nominatives".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

V)

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 4.321.900 pessetes a "Fons MAPA: Sanitat animal".
Quin és el detall d'aquesta despesa, especificant-ne nom
del perceptor, la quantitat i el concepte?
Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina ha estat la utilitat de l'estudi "Reestructuración del
sector agrario de sa Pobla-Muro", encarregat per l'empresa Semilla
i que ha tingut un cost de 14.944.940 pessetes?
A partir de les conclusions d'aquest estudi, quines noves
actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Agricultura o qualsevol
de les empreses públiques que d'ella depenen?
Quins canvis o reestructuracions s'han impulsat al sector
agrari de sa Pobla-Muro a partir de les conclusions d'aquest estudi?
Quina divulgació se n'ha fet?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Es Mercadal, a 9 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Segons la resposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a la sol•licitud de documentació RGE núm. 1303/96,
relativa a subvencions i transferències corrents i de capital
concedides durant l'any 1995 amb càrrec a la secció 15, es
destinaren 3.925.900 pessetes a "Fons MAPA: Estadística (F.F.)".

X)

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

L'Ordre del conseller de Turisme de dia 15 de gener de
1990 (BOCAIB 20.02.90), sotmet l'activitat del Time-Sharing,
multipropietat o temps compartit, a la normativa reguladora dels
allotjaments turístics.

Palma, a 6 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina ha estat la utilitat de l'estudi "Sector lácteo
balear", encarregat per l'empresa Semilla i que ha tingut un cost
de 9.000.000 de pessetes?
A partir de les conclusions d'aquest estudi, quines noves
actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Agricultura o qualsevol
de les empreses públiques que d'ella depenen?
Segons el criteri del Govern, l'esmentat estudi ha aportat
alguna solució als problemes del sector lleter a les Illes Balears?
Quines?
Conèixer les conclusions d'aquest estudi, condicionarà
la política del Govern en aquest sector?
Quin ha estat el criteri que ha fet possible realitzar una
despesa tan considerable en la realització d'aquest estudi?
Es Mercadal, a 9 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

D'altra banda, l'Ordre de dia 20 de novembre de 1994,
sobre registre d'empreses i activitats turístiques, en el seu article 7
estableix l'obligatorietat de la inscripció de les empreses i activitats
turístiques reglamentades.
En virtut d'aquesta normativa, s'ha obert un registre
d'empreses turístiques amb la modalitat Time-Sharing,
multipropietat o temps compartit?
Quantes empreses hi figuren inscrites fins al dia d'avui?
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

AB)

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

D'acord amb 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.

Existeix un projecte de port esportiu a Cala Bona o
d'ampliació del port actual?

A partir de l'1 de gener del 1998, totes les indústries
lleteres de les Illes Balears hauran d'estar adaptades a la nova
reglamentació tècnico-sanitària establerta pel Reial Decret 1679/94.

Quin és l'estat de tramitació d'aquest projecte?
Quines són les principals característiques del projecte?

Quin efecte tindrà sobre les indústries lleteres de la CAIB
l'aplicació del Reial Decret 1679/94?

Palma, a 11 de setembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Ha calculat el Govern quines inversions necessitaran fer
les indústries lleteres per adaptar-se a les noves exigències
sanitàries?

Z)

Té alguna previsió el Govern sobre com reorientar els
ramaders productors de llet que actualment entreguen la seva
producció a empreses que possiblement no podran adaptar-se a les
exigències de la nova reglamentació tècnico-sanitària?

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

Ha previst el Govern algun tipus de línia d'ajuts destinats
específicament a les indústries lleteres que hauran de fer noves
inversions per adaptar-se a les exigències del Reial Decret 1679/94?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El recent abocament de combustible al port de Ciutadella
ha causat una considerable alarma pel perill causat sobre el medi
natural de la zona, tot i que la ràpida actuació va eliminar una gran
part del problema.
Ha avaluat el Govern els danys produïts?
Quines actuacions s'han dut a terme per tal de minorar
l'efecte produït per l'abocament?
Quines mesures ha pres el Govern per tal de prevenir
situacions semblants a aquesta?
S'ha obert algun expedient per aquest fet?
Es Mercadal, a 12 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin mitjà de transport va utilitzar el president del
Govern de les Illes Balears per traslladar-se de Mallorca a
Menorca per assistir a la inauguració del complex hoteler PlayaClub de Ciutadella?
Quin ha estat el cost originat per aquest desplaçament?
Quin criteri s'ha seguit a l'hora de prendre la decisió
d'assistir a aquesta inauguració, tenint en compte el caràcter
extraordinari del transport utilitzat, així com el cost?
Es Mercadal, a 12 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Es Mercadal, a 12 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Durant l'any 1995, la Conselleria d'Agricultura ha
subvencionat la realització de 296 anàlisis de terres, per un valor de
3.930.242 pessetes. La distribució per illes d'aquestes anàlisis
subvencionades indica que a Mallorca es va subvencionar la
realització de 219 anàlisis i a Menorca sols 56.
Quina és l'opinió del Govern sobre la poca quantitat de
peticions d'anàlisi de terres fetes a Menorca?
Pensa el Govern que pot ser a causa d'un problema de
manca d'informació dels agricultors menorquins sobre l'existència
d'aquestes subvencions?
Té previst el Govern informar novament els pagesos de
Menorca sobre la conveniència de realitzar anàlisis de terres per així
conèixer quins són els adobs que convé utilitzar, a la vegada que
s'informa de l'existència d'una línia de subvencions destinada a la
realització d'aquestes anàlisis?
Ha fet el Govern algun seguiment dels resultats obtinguts,
a nivell de la utilització més correcta dels adobs, a partir de la
realització d'anàlisis de terres subvencionades per la Conselleria
d'Agricultura?
Es Mercadal, a 12 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Les agrupacions de Defensa Sanitària representen un
avanç important en la lluita per aconseguir una millor sanitat
animal. Els ajuts que l'Administració concedeix per fomentar la
constitució de les ADS permeten la contractació de personal
veterinari i els tractaments sanitaris adequats, de tal manera que
els avantatges dels ramaders que s'hi associen són ben evidents.
Les subvencions que s'han concedit a les ADS de les
Illes Balears són prou importants, i van dels 22.189.520 pessetes
de l'any 1994 als 18.478.450 pessetes de l'any 1995. La previsió
de la despesa per aquest concepte per a 1996 és de 15 milions.
A les Illes Balears s'han constituït fins al dia d'avui cinc
ADS d'explotacions de boví (totes elles a Mallorca) i set d'oví
(una a Eivissa i sis a Mallorca), així com una d'explotacions de
caprí a Mallorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Segons es desprèn de les respostes de la Conselleria
d'Agricultura a diverses preguntes parlamentàries, per a l'any 1996
la conselleria tenia previst un programa d'actuació relatiu a la
millora de la comercialització del formatge elaborat a les Illes
Balears.
Entre les actuacions previstes hi havia "la promoció
exterior en els grans centres comercials de la península" del
formatge amb denominació d'origen Maó.
Quines han estat fins avui les actuacions de promoció
exterior del formatge amb denominació d'origen Maó en els grans
centres comercials de la península?
En quins centres concrets s'ha realitzat aquesta actuació de
promoció?
Amb quins resultats?

Així, de les 13 ADS constituïdes, no n'hi ha ni una sola
a Menorca, la qual cosa contrasta amb el pes que té a aquesta illa
la ramaderia.

Quin pressupost s'hi ha destinat?
Es Mercadal, a 12 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura per tal d'informar degudament els ramaders
menorquins de la importància de constituir ADS a Menorca com
a forma de promoure millores sanitàries al bestiar d'aquesta illa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina pensa la Conselleria d'Agricultura que és la causa
que ha fet possible que Menorca sigui l'única illa on no s'han
constituït ADS?
Ha previst alguna actuació per tal de promoure la
constitució d'ADS a Menorca?
Pensa el Govern que la normativa existent sobre ADS
representa un impediment perquè es constitueixin aquestes
agrupacions a Menorca?
Es Mercadal, a 12 de setembre 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 CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Segons es desprèn de les respostes de la Conselleria
d'Agricultura a diverses preguntes parlamentàries, durant els darrers
anys no s'ha concedit cap ajut per a la protecció de les següents
races autòctones: bous vermells de Menorca, gallina negra de
Menorca, ovella menorquina, ovella mallorquina.
Durant l'any 1995, sols s'ha concedit una subvenció de
500.000 pessetes per al foment de la raça autòctona del cavall de
Menorca.
No obstant això, la conselleria manifesta la seva voluntat
de "dur a terme per a l'any 1996 un programa de conservació de les
races autòctones de les Illes Balears". Aquest programa té com a
objectiu "la recuperació, potenciació i expansió de totes les nostres
races autòctones".
Quines actuacions s'han dut a terme en els primers set
mesos de l'any en matèria de recuperació, potenciació i expansió de
cada una de les nostres races autòctones?
Quines quantitats econòmiques s'han destinat o es pensen
destinar a la recuperació, potenciació i expansió de la raça del cavall
de Menorca? I dels bous vermells? I de l'ovella menorquina? I de
l'ovella mallorquina? I de les gallines negres de Menorca?
Es Mercadal, a 10 de setembre 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.
AI)
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
La legislació que regula la Prestació Social Substitutòria
estableix clarament que en cap cas les funcions que assumiran les
objectors significaran l'ocupació d'un lloc de feina que pugui
ocupar un treballador o treballadora.
Quants objectors de consciència duen a terme la
prestació social substitutòria a partir de convenis amb el Govern
o amb entitats dependents d'aquest?
A quins llocs o serveis s'ubiquen?
Es Mercadal, a 10 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Segons declaracions efectuades als mitjans de
comunicació el gener d'enguany, el conveni signat entre
l'empresaa Kraft, la Conselleria de Comerç i Indústria i la
Conselleria d'Agricultura incloïa el compromís de Kraft de
potenciar la factoria de Menorca amb un increment previst de
8.000 tones. Aquest increment en la producció per a 1996 es
traduiria en un notable augment de les compres de matèria primera
als ramaders menorquins.
Quin és el contingut del conveni pel que fa als
compromisos assumits per Kraft d'ncrementar la producció?
Inclou el conveni algun tipus de compromís de Kraft
d'incrementar les adquisicions de formatge a les explotacions
ramaderes de Menorca?
Inclou el conveni algun tipus de compromís de Kraft
respecte de l'adquisició de formatge procedent de la cooperativa
lletera COINGA? Com es concreta aquest compromís?
S'han abonat ja els primers 25 milions de pessetes que,
segons es va manifestar als mitjans de comunicació, formen part
dels 50 que aporta la Conselleria de Comerç i Indústria "per
afavorir un increment en la quota de subministrament de matèria
primera elaborada a Menorca?
Es Mercadal, a 10 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
D'acord amb la resposta del conseller d'Agricultura, Sr.
Socias, a una pregunta parlamentària relativa a la subvenció del
Govern a l'empresa Kraft Jacobs Suchard per "millores
tecnològiques", el Govern manifestava la disposició a "concedir una
ajuda en forma de subvenció directa per un import de 84.993.899
pessetes", sempre que la inversió resultant fos de 339.975.596
pessetes.
Quina va ser la subvenció realment concedida a l'empresa?
Entre els condicionants per concedir la subvenció, s'hi
trobava algun compromís respecte de les quantitats de formatge de
Menorca que Kraft es comprometia a adquirir en els propers anys?
En cas que fos així, de quina quantitat es tractava?
Ha mantingut el Govern de les Illes Balears algun tipus de
contacte amb l'empresa Kraft per tractar els possibles problemes
derivats de la seva política de compra de matèries primeres
(formatge i productes lleters destinats a produir formatge fos) als
ramaders de Menorca? Amb quins resultats?
Es Mercadal, a 10 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
La Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria ha tret a
concurs les obres de construcció d'un edifici anomenat "Centre
d'empreses d'innovació". Les obres tenen un pressupost màxim de
697.468.205 pessetes.
Quin és l'objectiu de l'edifici anomenat "Centre
d'empreses i innovació"?
On s'ha d'ubicar?
Ha avaluat el Govern si la despesa prevista es correspon
amb la rendibilitat que es pensa obtenir de l'existència d'aquest
edifici?
Es Mercadal, a 17 de setembre 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.

AK)

AN)

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

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

Per quins motius s'ha modificat el projecte de la "variant
d'Andratx Sud"?

L'article 19.3 de la Llei 3/1986, de Normalització
lingüística, estableix: "Els centres privats subvencionats amb fons
públics que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a base
una llengua no oficial de la Comunitat Autònoma, han d'impartir
com a assignatures obligatòries la llengua catalana i la castellana,
sense perjudici de la normativa que correspon a l'Estat dictar en
aquesta matèria, d'acord amb el que preveu l'article 12.2 de la Llei
Orgànica del Dret a l'educació".

Palma, a 17 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El Decret 74/1986 de dia 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears, estableix a l'article 2.3
: "La Conselleria d'Educació i Cultura ha d'afavorir la implantació
de programes en llengua catalana, especialment en les àrees de
socials i naturals, en les quals, d'acord amb els plans d'estudis
estatals, s'han d'integrar continguts propis de les Illes Balears".
Quines actuacions pensa realitzar la Conselleria
d'Educació per tal d'afavorir la implantació de programes en
llengua catalana, especialment en les àrees de socials i naturals?
Quin pressupost s'ha dedicat a aquestes actuacions?
Ha determinat la Conselleria d'Educació quins són els
continguts propis de les Illes Balears que s'han d'integrar en les
àrees de socials i naturals d'acord amb els plans d'estudi estatals?
En cas negatiu, pensa la conselleria determinar aquests
continguts? Quan?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de centres, als quals fa referència l'article 19.3 de
la Llei de Normalització lingüística, hi ha a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears?
Quants d'alumnes escolaritzen aquests centres?
Quin control exerceix la Comunitat Autònoma per garantir
el compliment del que preveu l'article 19.3 de la Llei de
Normalització lingüística?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'article 23.4 de la Llei 3/1986, de Normalització
lingüística, estableix: "L'Administració autonòmica ha de procurar
que en la reglamentació de l'accés del professorat a la funció docent
s'estableixi el sistema adequat per tal que tots els professors de nou
ingrés posseeixin les competències lingüístiques fixades en el
present article".
Ha sol•licitat la Conselleria d'Educació, en el marc del
conveni de col•laboració amb el MEC, que el coneixement de la
llengua catalana i la castellana sigui regulat per a l'ingrés al Cos de
Funcionaris docents?

AM)

En cas de resposta negativa, pensa fer-ho?

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.

Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

La disposició addicional segona de la Llei de
Normalització lingüística diu: "D'acord amb la disposició
addicional segona de l'Estatut d'Autonomia, essent la llengua
catalana també patrimoni d'altres comunitats autònomes, a part
dels vincles que es puguin establir entre les institucions de les
comunitats esmentades, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears podrà sol•licitar al Govern de la Nació i a les Corts
Generals els convenis de cooperació i de relació que es considerin
oportuns per tal de salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així
com efectuar la comunicació cultural entre les comunitats abans
esmentades".
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha
sol•licitat establir algun conveni de cooperació i/o relació amb les
altres comunitats autònomes de parla catalana?
Si no s'ha fet, pensa fer-se?
En cas negatiu, per què?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'Ordre de 12 d'agost del 1994, del conseller de Cultura,
Educació i Esports, sobre l'ús de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, com a llengua vehicular a l'ensenyament no
universitari, estableix a l'article 5è: "El Ministeri d'Educació i
Ciència i/o el Govern balear, per mitjà de la inspecció educativa,
podran verificar-ne en qualsevol moment el rendiment. En cas de
constatar desequilibris significatius en la competència lingüística
dels alumnes en una de les dues llengües oficials, serà obligació
del centre un replantejament del projecte lingüístic i la seva
execució per adequar la situació a les prescripcions legals vigents,
segons l'article 20 de la Llei de Normalització lingüística".
Com té previst la Conselleria d'Educació verificar, a
través de la inspecció educativa, el rendiment dels centres respecte
al Projecte lingüístic de centre?
Com pot preveure l'article 5è. que la inspecció educativa
podrà verificar el rendiment, si es tracta d'un cos al servei d'una
altra administració?
Ha arribat la Conselleria d'Educació a algun acord amb
el MEC per tal que la inspecció educativa vetlli el compliment
d'aquesta norma?
En cas afirmatiu, quan i quins són els termes de l'acord?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix, a la clàusula
4.j, que el MEC consultarà amb la Comunitat Autònoma la fixació
del calendari escolar en l'àmbit de la Comunitat.
Ha estat consultada la Comunitat Autònoma per a la
fixació del calendari escolar 1996-97?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El Decret 74/1986, de 28 d'agost, regulador de
l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes als centres
docents no universitaris de les Illes Balears, estableix a l'article 2.4:
"En col•laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciència es podrà
dictar la normativa oportuna per a la posada en funcionament de
centres d'experimentació i innovació, els quals desenvoluparan
programes específics en llengua catalana i n'avaluaran els diversos
aspectes organitzatius i didàctics".
Ha sol•licitat la Conselleria d'Educació, des de l'any 1986
ençà, la col•laboració del MEC per dictar la normativa oportuna per
a la posada en funcionament dels centres d'experimentació i
innovació?

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix, a la
clàusula 2.4, que la Comissió de Direcció podrà acordar la
constitució de ponències i comissions tècniques.
S'ha acordat la constitució de ponències o comissions
tècniques?
Quines?
S'han nomenat persones per treballar en aquestes
ponències o comissions?
En cas afirmatiu, quines persones?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta?
En cas negatiu, per què no s'ha fet?
Pensa la Conselleria d'Educació fer alguna actuació en
aquest sentit durant el curs 1996-97?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
La disposició addicional cinquena de la Llei de
Normalització lingüística diu: "En tots els centres docents on sigui
necessari s'establiran, amb caràcter opcional, classes dedicades a
l'ensenyament de la llengua catalana, a fi de facilitar l'adaptació a
l'ensenyament dels alumnes procedents de fora de la comunitat
lingüística catalana. Aquestes classes d'acolliment s'impartiran
fora de l'horari escolar de la resta d'alumnes i no poden substituir
l'obligació de cursar l'assignatura en el nivell que els
correspongui".
Té coneixement la Conselleria d'Educació de quins són
els centres on hi ha necessitat d'establir amb caràcter opcional
classes dedicades a l'ensenyament de la llengua catalana, a fi de
facilitar l'adaptació a l'ensenyament dels alumnes procedents de
fora de la comunitat lingüística catalana?
Ha signat la Conselleria d'Educació algun acord o
conveni amb el MEC per fer efectiu el que preveu la disposició
addicional cinquena de la Llei de Normalització lingüística?
En cas negatiu, pensa fer-ho? Quan?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina partida pressupostària pensa dedicar-hi l'any 1997?
Quina quantitat global ha dedicat la Conselleria de Cultura
a la promoció de la llengua anglesa des de l'any 1986 ençà?
Quina quantitat pensa dedicar-hi l'any 1997?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari, diu a l'article 8è: "Amb
l'objectiu de garantir la continuïtat dels projectes lingüístics de
centre, es prendran les mesures necessàries per al compliment de
l'article 23.2 i 23.3 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de Normalització
lingüística a les Illes Balears".
Quines seran les mesures que es prendran per fer efectiu
el que disposen els articles 23.2 i 23.3 de la Llei de Normalització
lingüística en el cas dels alumnes que passen de primària a
secundària i no poden continuar els estudis en llengua catalana?
Ha realitzat la Conselleria d'Educació alguna actuació
envers el Ministeri d'Educació i Cultura per resoldre conjuntament
aquesta problemàtica?

AU)

Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de centres han presentat el Projecte lingüístic de
centre a què fa referència l'Ordre de 12 d'agost del 1994, fins el 30
d'octubre del 1996?
Quins són aquests centres?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'article 26 de la Llei de Normalització lingüística
estableix que "el Govern de la Comunitat Autònoma ha de
promoure l'elaboració del material didàctic necessari per tal de fer
possible l'ensenyament de i en llengua catalana, i hi dedicarà les
partides pressupostàries corresponents".
Quines partides pressupostàries ha dedicat el Govern de
les Illes Balears, des de l'any 1986 ençà, a la promoció de
l'elaboració de material didàctic per fer possible l'ensenyament de
i en llengua catalana?

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports sobre
l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
vehicular a l'ensenyament no universitari de 12 d'agost del 1994,
estableix a l'article 1r que "el projecte lingüístic de centre s'establirà
d'acord amb la situació sociolingüística de l'alumnat i del
professorat, i amb vista a l'objectiu ineludible d'assegurar que els
alumnes tenen, al final del període d'escolaritat obligatòria, el
domini oral i escrit de les dues llengües postulat en l'article 20.1 de
la Llei de Normalització lingüística".
És objectiu de la Conselleria d'Educació arribar a un punt
on el 100% de la població escolar parli català i castellà?
La Conselleria d'Educació té elaborat algun estudi de
quina és la situació sociolingüística del professorat i l'alumnat de les
Illes Balears?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)

BB)

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

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

El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix, a la
clàusula 5ª, que la Comunitat Autònoma podrà establir programes
específics de cooperació amb el MEC.

Davant la proposta de conveni per al finançament de
carreteres que ha proposat el Govern de les Illes Balears, quina ha
estat la resposta del Govern de l'Estat?

Té previst la conselleria establir algun programa
específic de col•laboració amb el MEC?

Quins compromisos de finançament de projectes concrets
s'han assumit?
Per quina quantitat?

En cas afirmatiu, quin?
Per quines anualitats?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

Palma, a 19 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
El conveni de col•laboració entre el MEC i la CAIB per
a la col•laboració en la planificació educativa estableix, a la
clàusula 4.g, que la Comunitat Autònoma podrà proposar al MEC
la inclusió en el currículum escolar de continguts o orientacions
pedagògiques relacionats amb les peculiaritats històriques,
culturals, socials... pròpies de la Comunitat...

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
En què consisteix la proposta de conveni per al
finançament de carreteres que ha proposat el Govern de les Illes
Balears al Govern de l'Estat?
En concret, quin pla d'inversions inclou?

Té previst la conselleria proposar al MEC la inclusió en
el currículum escolar de continguts o orientacions pedagògiques
relacionats amb les peculiaritats històriques, culturals, socials...
pròpies de la Comunitat...?

Per quantes anualitats?
Amb quina aportació anual per part de l'Estat?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

En cas afirmatiu, quin és el calendari previst?
Palma, a 19 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
D'acord amb declaracions aparegudes als mitjans de
comunicació, el Govern preveu que l'aplicació del Decret 2/96, de
16 de gener, sobre regulació de les capacitats de població en els
instruments de planejament general i sectorial, pot provocar una
reducció mitjana del 30% sobre les previsions de població dels
planejaments urbanístics dels municipis de Balears.
Com s'ha calculat aquesta reducció?
Quin era el nombre de places, residencials i turístiques,
previstes en els planejaments de cadascun dels municipis de les Illes
Balears abans de l'entrada en vigor del Decret?
Atès que ja ha finalitzat el termini que el Decret concedia
a les corporacions locals, quin seguiment fa el Govern de les
conseqüències efectives de l'adaptació?, es confirma la presumpció
apuntada?
Palma, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)

BI)

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

D'acord amb 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 és la relació de Béns d'interès cultural declarats a
les illes d'Eivissa i Formentera?

Quina és la relació actualitzada dels pous legalitzats a
Eivissa i Formentera, indicant el municipi, parròquia, nom de la
finca, nom del titular, ús, data de concessió i m3 d'aigua autoritzats
que es poden extreure?

Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BJ)

Quina és la relació de béns mobles a les illes d'Eivissa
i Formentera registrats a l'inventari del patrimoni cultural moble?
Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina és la relació actualitzada dels pous explotats per
l'empresa Aguas de Formentera, S.A. a Eivissa i Formentera,
indicant el municipi, parròquia, nom de la finca, ús, data de
concessió i m3 d'aigua autoritzats que es poden extreure?
Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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 CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines quantitats ha recaptat el Govern per l'aplicació
de la Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures del foment del
patrimoni històric de les Illes Balears, durant els anys 1993, 1994,
1995 i 1996?
Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
A quins projectes de conservació i enriquiment s'han
destinat els recursos generats per l'aplicació de la Llei 3/1987, de
18 de març, de mesures del foment del patrimoni històric de les
Illes Balears durant els anys 1993, 1994, 1995 i 1996?
Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina és la relació actualitzada dels pous explotats per
l'empresa Urcoisa a Eivissa i Formentera, indicant el municipi,
parròquia, nom de la finca, ús, data de concessió i m3 d'aigua
autoritzats que es poden extreure?
Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atesa la resposta de la Secretària General Tècnica de la
Presidència del Govern balear a la pregunta RGE núm. 1390/96,
quin és el detall de totes les despeses ocasionades per la celebració
de la Diada Autonòmica del 1996, amb càrrec a les partides
11000.112100.22601 i 11000.112100.23000?
Es Mercadal, a 19 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4533/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
antic propietari de l'edifici de la Conselleria d'Obres Públiques.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4534/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
condicions econòmiques en la compra de l'edifici de la Conselleria
d'Obres Públiques. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4588/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aprovació inicial del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4589/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
nova exposició pública del Pla director sectorial de carreteres de
les Illes Balears. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4660/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
compensació a l'Ajuntament d'Es Mercadal pels perjudicis
ocasionats pel retard en l'inici de les obres de construcció del
poliesportiu. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4671/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fondeig
de vaixells a Portocolom. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4672/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de
la carretera de Deià a Sóller. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
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RGE núm. 4682/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversió
de la baixa corresponent a la contractació de les obres del
poliesportiu d'Es Mercadal. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4695/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a constitució de
la Mesa del Diàleg Social. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4696/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació en què es
troben les negociacions per a la construcció de la Biblioteca a Can
Salas. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4697/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris del Pla territorial parcial de la Serra de Tramuntana. (Mesa
de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4698/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abusos en la contractació i explotació d'apartaments en règim de
temps compartit o multipropietat. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4699/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació dels
"punts negres" de la xarxa de carreteres. (Mesa de 25 de setembre del
1996).
RGE núm. 4700/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a temporada
d'estiu de rebaixes. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4701/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condicionaments dels accessos al túnel de Sóller. (Mesa de 25 de
setembre del 1996).
RGE núm. 4702/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de
l'ordre que regula l'ensenyament en llengua catalana als centres
educatius de Balears. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4703/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció del
projecte del Parc d'innovació tecnològica. (Mesa de 25 de setembre
del 1996).
RGE núm. 4704/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions que
ha realitzat el Govern de la Comunitat sobre artesania a l'exercici de
l'any 1995 i enguany. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4705/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retall d'inversions
i de dotacions de personal duta a terme pel Ministeri d'Educació.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
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RGE núm. 4706/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
d'inversions en camins rurals a diferents municipis de les Illes
proposats per a l'any 1996. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
Palma, a 25 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.
Qui era el propietari de l'edifici de la Conselleria d'Obres
Públiques (Avinguda Gabriel Alomar Villalonga, 33), la compra
del qual acordà el Consell de Govern de dia 8 de novembre del
1984?
Palma, a 10 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

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 oral davant Ple.
Atès que dia 20 de juny del 1994, la Comissió de
coordinació de política territorial aprovà inicialment i acordà la
informació pública i consulta institucional del Pla director sectorial
de carreteres de les Illes Balears, els criteris generals per a la seva
elaboració foren aprovats pel Parlament dia 14.06.90; quan
considera el Govern que es farà l'obertura d'un segon període
d'informació pública i consulta institucional, com a conseqüència de
les al•legacions presentades i que les modificacions introduïdes
signifiquen que la redacció final del Pla director de carreteres de les
Illes Balears difereix fonamentalment de la redacció inicial d'aquest
pla director?
Palma, a 17 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

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.
En quines condicions econòmiques s'efectuà la compra
de l'edifici de la Conselleria d'Obres Públiques (Avinguda Gabriel
Alomar i Villalonga, 33), acordada pel Consell de Govern de dia
8 de novembre del 1984?

D'acord amb 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.
Té previst el Govern compensar d'alguna forma
l'Ajuntament d'Es Mercadal pels perjudicis ocasionats pel retard en
l'inici de les obres de construcció del poliesportiu d'aquest municipi,
atès que l'ajuntament haurà abonat el total de la seva aportació
econòmica amb un avançament de dos anys?
Es Mercadal, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 10 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

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

F)

C)

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

D'acord amb 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.

Quina opinió li mereix al Govern el fondeig continuat de
vaixells a Portocolom (Felanitx)?

Atès que dia 20 de febrer del 1991, el Parlament aprovà
els criteris generals per a l'elaboració del Pla territorial parcial del
Pla de Mallorca, quan considera el Govern que la Comissió de
coordinació de política territorial aprovarà inicialment i acordarà
l'obertura d'un període d'informació pública i de consulta
institucional, del Pla territorial parcial del Pla de Mallorca?

Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 17 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant Ple.
Quina és la situació de la carretera de Deià a Sóller i
quines actuacions té previst realitzar el Govern dins a finals del
1996?
Eivissa, a 18 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
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 oral davant Ple.
La baixa corresponent a la contractació de les obres del
poliesportiu d'Es Mercadal per part de la Conselleria de Cultura ha
estat de 16.480.385 pessetes. Té previst el Govern de les Illes
Balears que l'import d'aquesta baixa s'inverteixi en millores de les
instal•lacions del poliesportiu d'aquest municipi?
Es Mercadal, a 19 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quan té previst el Govern de la Comunitat remetre al
Parlament els criteris del Pla territorial parcial de la Serra de
Tramuntana?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)

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 oral davant Ple.
Per què no s'ha constituït encara la Mesa del Diàleg

D'acord amb 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.
Quines mesures ha pres el Govern per tal d'impedir els
abusos que es produeixen en la contractació i explotació
d'apartaments en règim de temps compartit o multipropietat?

Social?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Palma, a 23 de setembre 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.
M)
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 oral davant Ple.
En quina situació es troben les negociacions amb el
Ministeri d'Educació i Cultura per a la construcció de la Biblioteca
a Can Salas?

D'acord amb 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.
Com actua el Govern en l'eliminació dels "punts negres"
de la xarxa de carreteres?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de la temporada d'estiu de
rebaixes, quant al període i les dates d'inici i acabament?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

1726

BOPIB núm.65 - 27 de setembre del 1996

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Tendrà el Govern condicionats els accessos al Túnel de
Sóller quan aquest entri en servei?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Té previst el Govern de la Comunitat alguna mesura
davant el retall d'inversions i de dotacions de personal duta a terme
pel Ministeri d'Educació i que tendran un efecte molt negatiu a les
properes transferències?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Té previst el Govern de la Comunitat la modificació de
l'ordre que regula l'ensenyament en llengua catalana als centres
educatius de Balears? En quina data pensa fer-ho?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 oral davant Ple.
Quins criteris d'inversions en camins rurals a diferent
municipis de les Illes, han estat proposats per la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, per a l'any 1996?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les raons que han dut al Govern a reduir el
projecte del Parc d'innovació tecnològica a Son Español tal com
va sortir anunciat als mitjans de comunicació?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha realitzat el Govern de la Comunitat
sobre artesania a l'exercici de l'any 1955 i enguany?
Palma, a 17 de setembre del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4520/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a modificació de la composició de la Comissió de
seguiment i control en l'atorgament dels crèdits subvencionats al petit
i mitjà empresari balear. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4544/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a celebració al Senat del debat sobre l'estat de les
autonomies 1996. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4555/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a integració d'Espanya en
l'estructura militar de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord
(OTAN). (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4556/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a destinació d'una partida a la
cooperació amb els països subdesenvolupats que representi el 0,7%
dels pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 1997. (Mesa de 25
de setembre del 1996).
RGE núm. 4572/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a rebuig al greuge comparatiu creat per l'aplicació
dels preus variables als carburants, amb sol•licitud de tramitació pel
procediment d'urgència.*** (Mesa de 25 de setembre del 1996).
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RGE núm. 4575/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació anual al BOCAIB de les declaracions de renda
i patrimoni dels càrrecs de responsabilitat pública i dels seus
familiars directes. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4576/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a traspàs als consells insulars de la gestió dels serveis
socials provinents de l'Inserso. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4606/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a compliment del conveni de col•laboració entre el
Govern de la CAIB i el Ministeri d'Obres Públiques sobre
actuacions per a l'abastiment d'aigua i condicionament de torrents.
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4665/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a desclassificació documents del
CESID. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4680/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament i desmantellament de la central tèrmica de
Sant Joan de Déu de Palma. (Mesa de 25 de setembre del 1996).
Palma, a 25 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.
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.
El debat anual sobre l'Estat de les Autonomies, en el mar
de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, és
un dels grans avanços de la reforma del Senat de 1994 i suposa una
primera passa cap a la transformació del Senat en seu dels debats i
de les decisions territorials.
El Reglament del Senat, en el seu article 55 bis 7,
estableix que anualment i preceptivament, abans que finalitzi el
primer període de sessions (el de setembre a desembre, segons la
Constitució), la Comissió General de les Comunitats Autònomes
celebrarà una sessió únicament dedicada a efectuar un balanç de la
situació de l'Estat de les Autonomies.
Qüestions de punyent actualitat com el model de
finançament autonòmic per al quinquenni 1997-2001 exigeixen un
compliment estricte, sense ajornaments, de la previsió
reglamentària.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta
aquesta proposició no de llei:

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 Ple.

El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
president del Govern de l'Estat i al president del Senat per tal de
demanar que en el present període de sessions (de setembre a
desembre de 1996) se celebri el debat general sobre l'Estat de les
Autonomies que preveu l'article 56 bis 7 del Reglament del Senat.
Palma, a 11 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

El BOCAIB núm. 101, de 13 d'agost de 1996, publica un
decret de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria de
modificació del decret pel qual es regulen les ajudes del règim de
suport del petit i mitjà empresari balear.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D'acord amb el nou contingut del decret, "amb la
finalitat d'estudiar les propostes presentades per les conselleries,
que han de ser elevades a resolució dels directors generals
respectius, i de controlar l'actuació de les entitats financeres en
l'atorgament dels crèdits subvencionats, es crea la Comissió de
Seguiment i Control".
La composició de la Comissió de Seguiment i Control
preveu la presència de 5 directors generals de les àrees
econòmiques, més un representant de les entitats financeres i dos
representants de les agrupacions empresarials.
No obstant això, no es preveu la presència de
representants dels sindicats de treballadors.
Atès que la necessitat de crear comissions de seguiment
es va constatar en els debats parlamentaris produïts en la
tramitació del Pla de reindustrialització i del Pla de comerç.
Atès que la reivindicació en favor de la creació d'aquests
òrgans era plantejada per igual des de les organitzacions
empresarials i les sindicals.
És per la qual cosa que el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a modificar la composició de la Comissió
de Seguiment i Control en l'atorgament dels crèdits subvencionats,
modificada pel Decret 164/1996, de 26 de juliol, en afegir a la
composició prevista la de dos representants de les organitzacions
sindicals més representatives dins l'àmbit de les Illes Balears.
Palma, a 9 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

C)
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.
El reiterat anunci que han realitzat en els últims mesos
diferents membres del Govern espanyol, així com les declaracions
públiques efectuades per les autoritats de l'OTAN, totes coincidents
en la pròxima integració d'Espanya en l'estructura militar de
l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, significaria la
vulneració del resultat del referèndum celebrat en 1986.
Fa deu anys, el resultat del referèndum, favorable a una
determinada integració d'Espanya a l'OTAN, es va establir sobre
tres qüestions. Una d'aquestes, la no integració d'Espanya a
l'estructura militar de l'OTAN, es veuria incomplida si el canvi de
situació d'Espanya a l'OTAN no es veiés sotmès a aprovació en
consulta popular. Molts ciutadans que van donar el seu sí a la
integració amb la confiança que aquesta no incloïa l'entrada en
l'estructura militar podrien haver emès un vot diferent si no s'hagués
establert la referida clàusula, el compromís davant la ciutadania.
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
contra l'anunci de la integració d'Espanya a l'estructura militar de
l'OTAN, quant que aquesta suposaria la vulneració de les
condicions per les quals els ciutadans i ciutadanes es van pronunciar
en referèndum l'any 1986. El Parlament de les Illes Balears
manifesta que qualsevol canvi en la relació d'Espanya amb
l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord que no respecti les
condicions sobre les quals es va decidir en referèndum s'haurà de
posar novament a consulta popular.
Palma, a 11 de setembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D)
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.
L'Organització de les Nacions Unides va ser creada fa
més de cinquanta anys en la Conferència de San Francisco amb
l'objectiu de mantenir la pau i la seguretat, fomentar les relacions
de pau entre nacions i portar a terme programes de cooperació
internacional. Per tal de pal•liar les greus desigualtats
econòmiques i socials dels països menys desenvolupats, l'ONU va
recomanar que els països més desenvolupats destinassin un 0,7%
del seu Producte Interior Brut a cooperar en el desenvolupament
dels països més pobres.
Al llarg d'aquests cinquanta anys, la distància
econòmica, social i de recursos entre els països rics i els països
pobres s'ha engrandit fins a límits que han de motivar la
preocupació davant el futur del planeta. Al llarg d'aquests
cinquanta anys ha augmentat fins cotes insostenibles el nombre
d'habitants del planeta que viuen en la major pobresa, en una
situació que no arriba als mínims de subsistència. En aquests
últims anys també, coincidint amb una progressiva conscienciació
de l'opinió pública dels països desenvolupats envers la realitat de
l'altre món, han estat moltes i diverses les organitzacions i
institucions públiques i privades que han promogut i promouen
campanyes de sensibilització per tal que els diferents
administracions destinin el 0,7% dels seus pressupostos a la
solidaritat amb el denominat Tercer Món i que, a l'hora, cooperin
més eficaçment en la lluita contra l'exclusió i la marginació.
Per aquest motiu, recollint el que consideram que és una
opinió pública generalitzada en favor de la solidaritat i la
cooperació, i atès que és en aquest període quan s'està treballant
en la confecció dels pressupostos generals de la Comunitat
Autònoma per a 1997, el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a incloure en els pressuposts generals de la
CAIB per a 1997 una partida destinada a finançar projectes de
cooperació i solidaritat amb els països subdesenvolupats que
representi el 0,7% dels pressuposts.
Palma, a 11 de setembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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, per la qual se sol•licita
que es tramiti pel procediment d'urgència.
La decisió de les
companyies subministradores de carburants de territorialitzar els
preus segons el cost del transport, suposa que les Illes Balears
pagaran el preu dels carburants petrolífers més elevats de tot l'Estat:
una mitja de 2 pessetes per litre. És més, algun portaveu d'aquestes
empreses ha declarat que a Mallorca es paguen 3,50 pessetes més
per litre que a la resta de l'Estat i que a Menorca i Eivissa la
diferència arriba a 5,50 pessetes.
El consum de carburant a les Illes Balears fou (Dades del
Butlletí d'Estadística Balear, 1995): Benzina automoció 361.933
tones; benzina aviació 461.289 tones; gasoil A 187.849 tones; gasoil
B 52.114 tones; gasoil C 99.865 tones; fuel oil 335.685 tones. Total:
1.498.735 tones.
Si es manté el criteri de repercutir el transport del
carburant sobre el preu dels productes petrolífers, tendrà un cost per
l'economia de Balears de 2.997.470.000 pessetes.
Situacions com aquesta posen de manifest la necessitat
que les Illes Balears disposin d'un règim econòmic i fiscal
diferenciat que permeti alleugerir el sobrecost de la insularitat i la
pluriinsularitat.
És per tot això que el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent proposició no de llei.
El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- Rebutjar la situació de greuge comparatiu creada per
l'aplicació de preus variables als carburants segons el territori que,
una vegada més, perjudica els ciutadans de les Illes Balears que.
d'aquesta manera, es veuen discriminats pel sobrecost de la
insularitat.
2.- Instar el Govern central a dictar les normes que
obliguin les empreses petrolieres a globalitzar els costos de
subministrament, de tal manera que no es produeixin desigualtats
territorials en els preus dels carburants.
3.- Atesa aquesta circumstància, sol•licitar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la tramitació per via d'urgència de la
Proposició de llei de règim econòmic i fiscal diferenciat per a les
Illes Balears.
Palma, a 12 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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.

F)

H)

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.

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.

Per tal de contribuir a la regeneració democràtica de les
nostres institucions d'autogovern i el restabliment de la confiança
ciutadana en les persones que es dediquen a l'activitat política, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no de
llei:

Dia 26 de març de 1994 el president del Govern de les
Illes Balears, Sr. Cañellas, i el ministre d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient firmaren el "Convenio de colaboración
entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
y el Ministero de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
sobre actuaciones para el abastecimineto de agua a las poblaciones
del entorno de la bahía de Palma de Mallorca y acondicionamiento
de cauces y márgenes en las Islas Baleares".

"El Parlament de les Illes insta el Govern de la
Comunitat a presentar en aquesta cambra en el termini de tres
mesos un projecte de llei de transparència tributària dels càrrecs
de responsabilitat política de les Illes Balears, que estableixi la
publicació anual de les declaracions de renda i patrimoni dels
membres del Govern balear (president i consellers), alts càrrecs i
assessors, i diputats del Parlament de les Illes Balears, i dels seus
cònjuges i familiars directes en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma."
Palma, a 16 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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 Socialista, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Havent-se acordat per la Comissió Mixta de
transferències Estat-Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
sessió de dia 12 de setembre de 1996, el traspàs amb data
d'entrada en vigor d'1 de juny de 1997 de les funcions i serveis de
l'Inserso (Instituto Nacional de los Servicios Sociales), correspon
ara en aplicació de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, i de la Llei balear d'acció social, formalitzar l'adscripció
de les funcions i serveis que corresponguin als consells insulars.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a presentar a la Comissió Tècnica Interinsular, dins el
present any de 1996, una proposició de traspàs als consells
insulars de les funcions de programació, coordinació i gestió dels
serveis fins ara prestats per l'Inserso (Instituto Nacional de
Servicios Sociales)."
Palma, a 16 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

D'acord amb la clàusula sisena el Ministeri es compromet
al finançament del "Plan general de cauces de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares" fins un total de 3.000 milions de
pessetes durant els anys 1994, 1995, 1996 i 1997.
Fins al dia d'avui, el Govern de l'Estat ha incomplit el
conveni; no s'ha iniciat, per tant, cap de les obres considerades
urgents per prevenir els desbordaments i inundacions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears acorda: Primer, instar el
Govern de l'Estat a complir el "Convenio de colaboración entre el
Gobierno de las Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre
actuaciones para el abastecimiento de agua a las poblaciones del
entorno de la bahía de Palma de Mallorca y acondicionamiento de
cauces y márgenes en las Islas Baleares" i consignar la corresponent
partida pressupostària en els Pressuposts Generals de l'Estat de
1997. Segon, instar el Govern de les Illes Balears a defensar el
compliment d'aquest conveni presentant un recurs contenciósadministratiu en el cas que els pressuposts generals de l'Estat no
contemplin aquesta inversió.
Palma, a 16 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

J)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La decisió del Consell de Ministres del passat dia 2
d'agost de no desclassificar els documents del CESID reclamats
per la Justícia en relació amb la investigació del cas GAL s'ha de
considerar com un fet de la màxima gravetat per les següents
raons:

L'anunci fet per la companyia Gas y Electricidad S.A.
(GESA) de l'entrada en funcionament durant l'any 1997 de dos nous
grups generadors a la central tèrmica d'Es Murterar (Alcúdia)
planteja novament la necessitat imperiosa de tancar amb caràcter
definitiu la central de Sant Joan de Déu, que tan negatiu impacte té
sobre la populosa barriada d'es Coll d'en Rabassa de Palma.

Constitueix una greu contradicció amb allò manifestat
pels màxims dirigents del PP durant els darrers anys.

El Grup Parlamentari Socialista proposa al Ple l'aprovació
de la següent proposició no de llei:

Obstaculitza objectivament l'acció de la justícia.
Tramet al conjunt dels ciutadans el missatge que hi ha un
intent deliberat per mantenir dins la impunitat els crims d'Estat
comesos en anys anteriors.
Aquesta darrera qüestió, que deteriora el clima
democràtic de l'Estat i perjudica els esforços encaminats cap a la
pacificació d'Euskadi, ha estat avalada recentment per les
declaracions del ministre de Defensa, Eduardo Serra, davant el
Congrés dels Diputats, en la seva compareixença de dia 18 de
setembre, on ha manifestat explícitament la conveniència de no
"levantar la alfombra" que amaga la brutor del passat.
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears presenta la següent proposició no de
llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta
inequívocament en favor dels canals democràtics de participació
política com a sistema per a la resolució de qualsevol tipus de
conflicte social i, en aquest sentit, manifesta el seu rebuig tant cap
a les pràctiques violentes que desenvolupen organitzacions com
ETA com cap a la utilització de mitjans il•legals per a la repressió
d'aquestes pràctiques.
2.- D'acord amb allò manifestat al punt anterior, el
Parlament de les Illes Balears considera necessari l'aclariment
total i definitiu de les implicacions existents en la guerra bruta
contra ETA i, en aquest sentit, acorda:
a) Mostrar la seva disconformitat amb la resolució
adoptada el passat dia 2 d'agost pel Consell de Ministres de l'Estat,
que decidí no desclassificar els documents del CESID sol•licitats
per la Justícia per poder culminar les investigacions obertes sobre
el cas GAL.
b) Manifestar el seu rebuig a les explicacions donades
pel ministre de Defensa en la seva compareixença del passat dia
18 de setembre davant el Congrés dels Diputats, on establia un
inacceptable paral•lelisme entre la transició política espanyola i la
necessitat de no fer llum, de no "levantar las alfombras", sobre les
accions "brutes" dutes a terme en anys anteriors per part dels
aparells de l'Estat.
3.- Remetre aquests acords al president del Govern de
l'Estat, al president del Congrés dels Diputats, al president del
Senat, a la Fiscalia General de l'Estat, al president de l'Audiència
Nacional, als membres del Consejo General del Poder Judicial i
als partits signants del Pacte de Madrid i del Pacte de Ajuria Enea.
Palma, a 20 de setembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a adoptar les decisions precises per tal que, coincidint
amb l'entrada en servei durant l'any 1997 de l'ampliació de la central
tèrmica d'Es Murterar (Alcúdia), es procedeixi al tancament i
desmantellament de la central de Sant Joan de Déu (Palma), donat
el seu insuportable impacte sobre la població de l'entorn.
Palma, a 20 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4518/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a potenciar les actuacions que realitzen les
associacions de protecció i defensa dels animals que viuen a l'entorn
humà, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 25 de
setembre del 1996).
RGE núm. 4519/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a modificació de la composició del Consell assessor
balear de Turisme, amb sol•licitud de tramitació davant comissió
(Mesa de 25 de setembre del 1996).
RGE núm. 4597/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a administració única actuant en matèria pesquera,
amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 25 de
setembre del 1996).
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RGE núm. 4598/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a modificació de la composició de la Comissió
avaluadora de projectes per a la cooperació al desenvolupament,
amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 25 de
setembre del 1996).
RGE núm. 4662/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a evitar nous traçats en la carretera del Port
d'Andratx, amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de
25 de setembre del 1996).
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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És per la qual cosa que el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent proposició no de llei.
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a dur a terme les actuacions necessàries per
tal de potenciar la labor que realitzen les associacions de protecció
i defensa dels animals que viuen a l'entorn humà, cercant la
col•laboració amb aquestes i promovent conjuntament campanyes
de sensibilització ciutadana en la línia que estableix la pròpia Llei
de protecció i defensa dels animals, aprovada per aquest parlament.
2.- Per tal de dur a terme l'expressat al punt anterior, el
Parlament insta el Govern a promoure la inscripció en el registre
d'entitats col•laboradores de la Conselleria d'Agricultura de les
associacions de defensa i protecció dels animals, de tal manera que
permetin una cobertura de la totalitat de les Illes Balears. En aquest
sentit, el Govern destinarà una partida pressupostària suficient per
ajudar les associacions esmentades.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
La Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals
que viuen a l'entorn humà, dedica tot un capítol a les associacions
per a la protecció i defensa dels animals. Del seu estudi atent, es
desprèn clarament que per al legislador el paper que han de jugar
les associacions de defensa dels animals és primordial, fins al punt
de preveure la possibilitat que aquestes es converteixin en entitats
col•laboradores de la Conselleria d'Agricultura "a l'objecte de
coadjuvar al millor compliment d'aquesta llei".

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a realitzar dins l'any 1997 una campanya de
sensibilització ciutadana per aconseguir un major respecte cap als
animals que viuen a l'entorn humà, en col•laboració amb les
associacions de cada illa que persegueixen aquesta finalitat.
Palma, a 9 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Per facilitar les tasques de les entitats col•laboradores,
la pròpia llei preveu l'establiment d'ajuts des de la Conselleria
d'Agricultura.
No obstant això, d'ençà que es va aprovar l'esmentada
llei sols s'han inscrit com a entitats col•laboradores tres
associacions, de les quals no n'hi ha cap ubicada a les illes de
Formentera, Eivissa i Menorca. En qualsevol cas, segons
informacions remeses per la pròpia Conselleria d'Agricultura, ni
una sola d'elles ha rebut cap tipus d'ajut per dur a terme les seves
tasques.
Tenint en compte les previsions de la Llei 1/1992 pel
que fa al paper important que han de jugar les associacions de
defensa i protecció dels animals en el mateix compliment de la
llei.
Acceptant que el propi compliment exigeix una
important tasca de conscienciació ciutadana, en la creació de la
qual les associacions de protecció i defensa dels animals poden
col•laborar de manera fonamental.
Atès que la finalitat d'"acabar amb les tortures, amb
l'inflicció de danys o sofriments moltes vegades gratuïts, o amb els
maltractaments de què en ocasions són objecte molts dels animals
que conviuen amb nosaltres", com indica l'exposició de motius de
l'esmentada llei, exigeix un nivell alt de sensibilitat per part dels
ciutadans i de les administracions públiques.
Atès que la pròpia Llei de protecció dels animals que
viuen a l'entorn humà planteja l'objectiu d"augmentar la
sensibilitat col•lectiva balear cap a comportaments més civilitzats
i propis d'una societat moderna, que respecti els seus patrimonis,
natural i cultural".
Ateses les dificultats econòmiques i d'infraestructura que
pateixen les associacions de protecció i defensa dels animals per
dur a terme les seves tasques i la necessitat d'avançar en la
sensibilització ciutadana cap a un major respecte als animals.

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 BOCAIB núm. 101 publica el Decret 165/1996, de 26
de juliol, pel qual es regulen la creació, la composició i les funcions
del Consell Assessor Balear del Turisme.
L'objectiu d'aquest consell assessor és constituir un "fòrum
adequat que, des de l'administració de la CAIB, permeti recollir
amb fiabilitat el màxim d'informació en matèria turística, contrastar
les dades obtingudes, establir les anàlisis adequades sobre la nostra
realitat en el sector i, a la vista de la imatge tendencial que ofereixi,
determinar quina serà la configuració previsible", segons s'afirma
en la mateixa exposició de motius del decret.
A l'article 2 d'aquest decret s'estableixen les funcions
pròpies del Consell Assessor, que són:
"a) La promoció i el foment de la investigació sobre temes d'interès
en matèria turística que afecten les Illes Balears.
b) L'assessorament al Govern balear i als organismes integrants de
la CAIB...
c) La promoció i la divulgació de les anàlisis i les investigacions
sobre la nostra realitat en matèria turística..."
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A l'article 3 es preveu que el Consell Assessor serà
constituït pel president de la CAIB, el conseller de Turisme i els
vocals, "...entre un mínim de 10 i un màxim de 30. Seran
nomenats pel conseller de Turisme entre persones de
professionalitat reconeguda i de prestigi en l'àmbit turístic" i no
preveu, en canvi, la presència de representants dels consells
insulars.

convingués la gestió de la majoria de les competències en matèria
de pesca que avui es mantenen com a pròpies de l'Estat.
Atès el benefici que representa el fet d'avançar cap a un
model d'administració única,
Atès que en matèria pesquera és fàcilment assumible
aquest objectiu,

Partint del fet que el Consell Assessor tractarà sobre la
problemàtica del sector econòmic amb més incidència a cada una
de les illes.

És per la qual cosa que el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent proposició no de llei:

Atès que els consells insulars han de rebre les
competències en ordenació turística abans de finals del present
any i que l'actual projecte de llei d'atribució de competències
estableix que aquestes es transfereixen amb caràcter de pròpies
dels consells insulars.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a negociar amb el Govern de l'Estat la
possibilitat d'aconseguir, a través d'una encomana de gestió, una
única administració actuant en matèria pesquera.
Palma, a 17 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Atès que en un futur s'ha de pensar en la possibilitat de
transferir als consells insulars les competències en matèria de
promoció turística.
Tenint en compte que els consells insulars han rebut ja
com a pròpies les competències en matèria d'informació turística.

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

Partint del fet que els consells són, en l'actualitat,
competents en matèria de tutela dels "Foment de Turisme".
Atès que els consells insulars són definits per l'Estatut
com els "governs de cada illa" i que, en aquest sentit, no es pot
obviar la seva presència a òrgans de l'entitat i la importància del
Consell Assessor Balear de Turisme.
Es desprèn la necessitat que els consells insulars estiguin
representats dins el Consell Assessor Balear de Turisme, amb
representació directa i sense necessitat que sigui el conseller de
Turisme qui els nomeni.
És per la qual cosa 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 Comunitat Autònoma a modificar la composició del Consell
Assessor Balear de Turisme, creat pel Decret 165/1997, de 26 de
juliol, en afegir-hi un representant de cada consell insular,
nomenat per aquests.
Palma, a 9 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 BOCAIB núm. 100, de 10.08.96, publica un decret de
la Conselleria de Presidència de modificació del Programa d'ajuts
per a la cooperació internacional al desenvolupament i la solidaritat
amb el Tercer Món. A través d'aquest decret es determina que
"l'òrgan competent per a la instrucció serà la Comissió Avaluadora
de projectes per a la cooperació al desenvolupament" que tindrà la
composició següent, entre d'altres:
Vocals:
- La directora executiva de la Comissió Interdepartamental de la
Dona
- Dos funcionaris adscrits respectivament a la Direcció General
d'Acció Social i a la Direcció General de Joventut i Família.
- Un funcionari del Servei d'Arquitectura, Patrimoni i Contractació.
Atès que l'existència d'una comissió avaluadora en matèria
de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els països del
sud permet que la presa de decisions en matèria del repartiment dels
ajuts destinats al Tercer Món sigui col•legiada.
Atesa la conveniència de potenciar la participació en la
presa de decisions en aquest matèria dels col•lectius que, de manera
organitzada, duen a terme actuacions solidàries amb el Tercer Món,
per raons de transparència i per fomentar la participació ciutadana.

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 tendència a eliminar o a reduir el pes de
l'administració perifèrica de l'Estat troba resistència per part
d'aquells que, des d'una visió centralista, pretenen limitar la
capacitat de gestió de les comunitats autònomes.
No obstant això, la consideració que cal caminar cap a
un model d'administració única s'obre pas amb cada vegada més
força, i no només pel que té d'estalvi econòmic i de racionalització
de l'estructura administrativa de l'Estat, sinó també per un
concepte diferent del que ha de ser un estat plurinacional que
s'organitza de manera descentralitzada.
Les propostes per avançar cap a una administració única
en matèria de pesca es vénen produint des de fa anys, amb la
perspectiva de la unitat d'actuació per part de totes les
administracions competents que, ara per ara, es distribueixen les
competències en aigües interiors o exteriors.
Està clar que sense una reforma de l'Estatut,
determinades competències avui en mans del Govern de l'Estat, no
poden ser exercides des de la CAIB amb caràcter de pròpies. No
obstant això, es podria arribar a acords de cooperació a través de
la figura de les "encomanes de gestió", de tal manera que es

Atès que existeixen a les illes de Mallorca i Menorca
sengles fons de cooperació que engloben les institucions i ONG.
Atès que el propi Govern de la CAIB participa, encara que
de manera tímida, en els diferents fons insulars de cooperació,
És per la qual cosa que el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a modificar el contingut del Decret 158/1996,
de 26 de juliol, pel que fa a la composició de la Comissió
Avaluadora de projectes per a la cooperació al desenvolupament,
incorporant-hi un vocal elegit per cadascun dels fons de cooperació
i solidaritat que existeixen o es puguin organitzar a cada illa.
Palma, a 17 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.17. INFORMACIÓ

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.
El Consell de Govern de dia 29 d'abril de 1996 va
aprovar el projecte de la "variant d'Andratx sud", el qual fou
declarat d'urgència pel Consell de Govern de dia 16 de maig.
Posteriorment, s'ha modificat el traçat originari sense cap
justificació aparent. En tot cas, ambdós projectes suposen un
consum de territori excessiu que podria minorar-se utilitzant el
traçat actual o, si aquest és imprescindible, reduint la longitud de
la variant i la construcció d'una nova rotonda.
Per aquest motiu, el Grup Parlamentari NacionalistaPSM presenta la següent proposició no de llei:

Ordre de Publicació
A)
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre l'actuació del Govern en relació amb
la compra de la seu de la Conselleria d'Agricultura i Pesca (RGE
núm. 4487/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de setembre del 1996, d'acord amb l'article 51 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, presentat pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que
sol•licita la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
l'actuació del Govern en relació amb la compra de la seu de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a evitar nous traçats en la carretera del
Port d'Andratx i a millorar els ja existents.
2.- Si hom considera imprescindible la "variant Andratx
sud", evitar la construcció d'una nova rotonda connectant la
variant amb la rotonda ja construïda en la finca número 34
(s'adjunta plànol de situació).
Palma, a 18 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4516/96, del Govern de la CA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum i de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de setembre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència,
que sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum i de l'Hble. Sra. Consellera de Presidència, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar
sobre el traspàs de competències en matèria d'Inserso.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
B)
Relativa a sol•licitud de creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre la participació de l'empresa pública
Foment Industrial SA en el sector del calçat i en especial en el grup
d'empreses Yanko (RGE núm. 4510/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de setembre del 1996, d'acord amb l'article 51 del Reglament
de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de referència, presentat pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que
sol•licita la creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre
la participació de l'empresa pública Foment Industrial SA en el sector
del calçat i en especial en el grup d'empreses Yanko.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS
C)

Ordre de Publicació

Relativa a renúncia al càrrec de president de la Comissió
de Turisme (RGE núm. 4694/96).

Relativa a renúncia al càrrec de president de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (RGE núm. 4579/96).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de setembre del 1996, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Tur, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual renuncia al
càrrec de president de la Comissió de Turisme.

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de setembre del 1996, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, presentat per l'Hble. Sr. Diputat Joan Verger
i Pocoví, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
renuncia al càrrec de president de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
D)
Relativa a substitucions a diverses comissions (RGE núm.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a renúncia al càrrec de secretària de la Comissió
de Turisme (RGE núm. 4692/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de setembre del 1996, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Maria
Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
renuncia al càrrec de secretària de la Comissió de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

4693/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 25 de setembre del 1996, restà assabentada del contingut de
l'escrit de referència, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual es comuniquen les substitucions següents:
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
L'Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera substitueix l'Hble. Sr.
Joan Verger i Pocoví.
Comissió de Turisme:
L'Hble. Sr. Guillem Vidal i Bibiloni substitueix l'Hble. Sr.
Joan Verger i Pocoví.
Comissió d'Hisenda i Pressuposts:
L'Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera substitueix l'Hble. Sr.
Joan Verger i Pocoví.
Comissió d'Economia:
L'Hble. Sra Joana Aina Vidal i Burguera substitueix l'Hble.
Sr. José M. González i Ortea.
Comissió de Reglament:
L'Hble. Sr. Mauricio Rovira i de Alós substitueix el Molt
Hble. Sr. Jaume Matas i Palou.
L'Hble. Sr. José M. González i Ortea substitueix l'Hble. Sr.
Guillem Vidal i Bibiloni.
Comissió d'Ordenació Territorial:
L'Hble. Sr. Cristòfol Soler i Cladera substitueix l'Hble. Sr.
Joan Verger i Pocoví.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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