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convocatòria per a la rehabilitació de camins rurals.

1766

E) RGE núm. 4893/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportacions del programa Foner II a la rehabilitació de camins rurals.

1766

F) RGE núm. 4928/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instal•lacions
esportives pendents de construcció acollides al conveni signat amb el Ministerio de Cultura y Educación y Consejo General de
Deportes.

1766

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4729/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a congelació de les retribucions dels
treballadors i treballadores del sector públic.

1766

B) RGE núm. 4838/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a regulació dels anomenats "picnics turístics".

1767

C) RGE núm. 4904/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a pla de lluita contra la pobresa i
l'exclusió social.

1767

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4850/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació dels membres integrants del Consell balear de caça i els
consells insulars de Caça.

1768

B) RGE núm. 4890/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a exempció de la taxa de seguretat aeroportuària.

1768

C) RGE núm. 4935/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instal•lacions esportives a tots els pobles i ciutats de la nostra
comunitat.

1769
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3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4725/96, del Govern de la CA, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.
1769

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a adopció d'acord definitiu, un cop oïda la Junta de Portaveus, sobre l'organ de tramitació de les propostes de resolució
que puguin derivar-se del Pla energètic regional de les Illes Balears (RGE núm. 3196/96).

1769

B) Relativa a adopció d'acord definitiu, un cop oïda la Junta de Portaveus, sobre l'organ de tramitació de les propostes de resolució
que puguin derivar-se del Pla de salut de les Illes Balears (RGE núm. 3442/96).

1769

C) Relativa a admissió de l'escrit RGE núm. 4807/96, presentat pel Govern de la CAIB, com a Pla integral d'atenció a la infància i
a l'adolescència en risc (1996-1999).

1770

D) Relativa a canvi en la tramitació de les proposicions no de llei RGE núms. 1097/96, 2824/96, 3971/96 i 4520/96, de ple a comissió.
1770
E) Relativa a inclusió de les preguntes amb sol•licitud de resposta escrita RGE núms. 2710/96 a 2714/96 no contestades pel Govern
a l'ordre del dia de la primera sessió de la comissió competent.

1770

F) Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de resposta escrita RGE núm. 3976/96.

1770

G) Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença RGE núm. 4354/96.

1770
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 4710/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a pressupost per activitats formatives sobre el projecte
lingüístic de centre. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4840/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA , relativa a política d'ordenació de l'oferta
turística d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4711/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a activitats formatives. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4847/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA , relativa a gestió de Foment Industrial, SA. (Mesa
de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4754/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
plans d'ordenació del medi natural. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre la política d'ordenació de l'oferta turística
d'Eivissa i Formentera.
El Pla d'ordenació de l'oferta turística d'Eivissa i
Formentera no respon a les veritables necessitats turístiques,
urbanístiques i de desenvolupament sostenible de les Pitiüses, no
empren de manera correcta el seu finançament, permet un
excessiu creixement de sòl apte per urbanitzar, crea inseguretat
jurídica, està redactat al marge dels problemes reals del sector i
sense la participació dels agents socials i econòmics.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la
el Govern sobre la política d'ordenació de l'oferta turística
d'Eivissa i Formentera.
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, interpel•la el Govern de la Comunitat
Autònoma sobre la gestió de Foment Industrial, SA.
El fet que els comptes de l'empresa pública Foment
Industrial SA no expressin la imatge fidel del patrimoni, ni la
situació financera, ni els resultats de les seves operacions, ni la
liquidació dels seus pressuposts, segons l'informe d'auditoria
corresponent a l'execució 1995, motiva que el Grup Parlamentari
Socialista interpel•li el Govern sobre la gestió de Foment
Industrial, SA.
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

RGE núm. 4755/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pla
territorial parcial dels Amunts d'Eivissa. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).
RGE núm. 4756/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a pla
territorial parcial de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4757/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Gestió Sanitària de Mallorca. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4758/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de l'Ibagua. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4759/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de l'Ibasan. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4760/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de l'IBSJ. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4761/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Sefobasa. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4762/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Semilla. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4763/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris d'Agama. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
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RGE núm. 4764/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris d'Ibavi. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4777/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris del Govern balear. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4765/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de SFM. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4780/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret,
ordre o decisió que avala la creació de les preceptives zones
protegides a dos dels nou esculls artificials. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).

RGE núm. 4766/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Ferrocarriles de Mallorca. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4767/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Foment Industrial, SA. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4768/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de l'Institut Balear de Disseny. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4769/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris d'Isba, SGR. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4781/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
empreses que ha contractat el Govern de la Comunitat per al
seguiment del treball colonitzador dels esculls artificials. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4782/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius
pels quals el Govern renuncià a fons europeus per a la instal•lació
d'esculls artificials. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4783/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions superiors a 50 milions de pessetes realitzades a Menorca
durant l'any 1992. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4770/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris d'Isba, Serveis. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4784/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions superiors a 50 milions de pessetes realitzades a Menorca
durant l'any 1993. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4771/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris d'Ibabsa. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4785/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions superiors a 50 milions de pessetes realitzades a Menorca
durant l'any 1994. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4772/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Seamasa. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4773/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris d'Ibatur. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4774/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Bitel. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4775/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris del Centre Balears Europa. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4776/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
dipòsits bancaris de Ficobalsa. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4786/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions superiors a 50 milions de pessetes realitzades a Menorca
durant l'any 1995. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4787/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions superiors a 50 milions de pessetes fetes i previstes a
Menorca durant l'any 1996. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4788/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en matèria de carreteres durant els anys 1994 i 1995.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4789/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones contractades per l'Ibatur l'any 1995 sota la modalitat de
contracte per obra i servei. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4790/96, de l'Hble. Sra. Diputada Miriam Muñoz
i Laso de la Vega, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sol•licituds d'arbitratge que s'han presentat a Eivissa davant la Junta
Arbitral de Consum de les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).
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RGE núm. 4791/96, de l'Hble. Sra. Diputada Miriam Muñoz
i Laso de la Vega, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sol•licituds d'arbitratge que s'han presentat a Mallorca davant la
Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4792/96, de l'Hble. Sra. Diputada Miriam
Muñoz i Laso de la Vega, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sol•licituds d'arbitratge que s'han presentat a Menorca davant la
Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4793/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a institucions privades que han col•laborat per a la
realització del Pla regional de drogues durant l'any 1996. (Mesa de
2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4794/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions a les
indústries i establiments càrnics durant l'any 1996. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4795/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control de
qualitat del complex hospitalari de Mallorca. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4796/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vigilants forestals de les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).
RGE núm. 4797/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions que s'han realitzat sobre l'adequació de la campanya de
rebaixes d'estiu. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4848/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vehicles
arribats als ports de les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).
RGE núm. 4849/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
mesurament d'immissió a l'estació de mesura de l'Albufera de Muro.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4854/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a expoli
d'elements sedimentaris del litoral. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4855/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
expedients contra "trileros" a les Pitiüses. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).
RGE núm. 4856/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a neteja
de torrents a les Pitiüses. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4857/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
promoció del Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà (SIAC) a les
Pitiüses. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4858/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
elaboració d'un pla balear de reserves marines. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4859/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
condicions per acceptar les competències del Port d'Eivissa per part
del Govern balear. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4860/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a termini
d'elaboració del pla de modernització d'explotacions agràries de les
Balears. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4861/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a acords
amb ajuntaments de les Pitiüses per a serveis comunitaris de menors.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4862/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
incompliment de la Llei de carreteres a les Pitiüses. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4863/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inversions
a les Pitiüses en virtut del conveni en matèria hidrològica. (Mesa de
2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4874/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desviació en les mesures finançades per al Fons Social Europeu.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4878/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'un centre per a minusvàlids psíquics a Eivissa. (Mesa
de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4879/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a mesures
d'atenció per als discapacitats psíquics a l'illa de Formentera. (Mesa
de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4880/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a oficina del
servei de mediació, arbitratge i conciliació laboral (SMAC) a Eivissa.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4881/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
informació sobre el telèfon d'emergència 212. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4882/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts als
agricultors de les Pitiüses per a la instal•lació de sistemes d'estalvi
d'aigua en els seus conreus. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4883/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a situació
de la plaga de la processionària del pi a les Pitiüses. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
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RGE núm. 4884/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a idees
presentades des de les Pitiüses al Centre Europeu d'Empreses
Innovadores (CEEI). (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4941/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes que s'han realitzat en compliment del I Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4885/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions a menjadors escolars de les Pitiüses. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).

RGE núm. 4942/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
del II Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).

RGE núm. 4886/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
inspeccions a bars i discoteques de les Pitiüses. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).

RGE núm. 4943/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estudi i recursos per al II Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les
dones. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4887/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
gestions del Govern de les Illes Balears davant la Comissió Europea
sobre el programa "Philoxernia". (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4944/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris que
tenguin acreditat el coneixement de català. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).

RGE núm. 4888/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
resolució de l'expedient sancionador contra la companyia "Aguas
de Formentera, SA". (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4945/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments que
estan pendents de pagament de la seva quota de participació en la
construcció d'instal•lacions esportives. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).

RGE núm. 4889/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
programa d'intercanvi de xeringues a les Pitiüses. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).

RGE núm. 4946/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alumnes que s'han
inscrit a l'Escola d'Hostaleria de la Universitat de les Illes Balears
per al curs 1996-1997. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).

RGE núm. 4895/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a difusió
i exhibició pública dels fons de l'arxiu d'imatge i so de les Illes
Balears a les Pitiüses. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4936/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cursos d'idiomes subvencionats pel Govern durant els anys 1995 i
1996. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4937/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a diners rebuts del Govern de l'Estat destinats a la
problemàtica de la sida els anys 1995 i 1996. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4938/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a quantitats destinades a la problemàtica de la sida els anys
1995 i 1996. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4939/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ONGs dedicades a la problemàtica de la sida que han
estat subvencionades pel Govern de la CAIB els anys 1995 i 1996.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4940/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a equip tècnic o empresa que ha realitzat el II Pla
d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).

Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin pressupost té la Conselleria d'Educació per a
activitats formatives sobre l'elaboració del projecte lingüístic de
centre, per al curs 1996/97?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines activitats formatives té previst realitzar la
Conselleria d'Educació i Cultura amb els centres de professorat
durant el curs 1996/97? I amb els centres privats no concertats?
Palma, a 23 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.

C)

F)

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

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 Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears,
prescriu a l'article 9: "L'ordenació de la Serra de Tramuntana de
Mallorca i dels Amunts d'Eivissa es farà a través de la formació de
Plans Territorials Parcials. A la resta d'espais es farà mitjançant
Plans d'Ordenació del Medi Natural o Pla Especial, en tot cas
d'acord amb el que preveu la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears o la Ley 2/1975, de 5 de mayo,
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana".

Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Gestió Sanitària de Mallorca, l'any 1995?
Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Per quan té prevista el Govern l'aprovació dels Plans
d'Ordenació del Medi Natural o els Plans Especials de cada una de
les àrees afectades per la Llei 1/91?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
La Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears,
prescriu a l'article 9: "L'ordenació de la Serra de Tramuntana de
Mallorca i dels Amunts d'Eivissa es farà a través de la formació de
Plans Territorials Parcials. A la resta d'espais es farà mitjançant
Plans d'Ordenació del Medi Natural o Pla Especial, en tot cas
d'acord amb el que preveu la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears o la Ley 2/1975, de 5 de mayo,
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana".

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Institut Balear de l'Aigua, l'any 1995?
Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

Quan té previst el Govern aprovar inicialment el Pla
Territorial Parcial dels Amunts d'Eivissa?
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
La Llei 1/91, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears,
prescriu a l'article 9: "L'ordenació de la Serra de Tramuntana de
Mallorca i dels Amunts d'Eivissa es farà a través de la formació de
Plans Territorials Parcials. A la resta d'espais es farà mitjançant
Plans d'Ordenació del Medi Natural o Pla Especial, en tot cas
d'acord amb el que preveu la Llei 8/1987, d'1 d'abril, d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears o la Ley 2/1975, de 5 de mayo,
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana".
Quant té previst el Govern aprovar inicialment el Pla
Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana?
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Institut Balear de Sanejament, l'any 1995?
Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 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.

I)

L)

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

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 dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Institut Balear de Serveis a la Joventut, l'any 1995?

Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Associació General Agrària Mallorquina, SA, l'any 1995?

Quines eren les condicions financeres de cadascun

Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 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.
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 escrita.
Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Serveis Forestals de Balears, SA l'any 1995?

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 dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Institut Balear de la Vivenda, l'any 1995?
Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

Quines eren les condicions financeres de cadascun
d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 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.

N)

K)

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

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 dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Serveis Ferroviaris de Mallorca, l'any 1995?

Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Serveis de Millora Agrària, SA, l'any 1995?

Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

Quines eren les condicions financeres de cadascun

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

R)

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

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 dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Ferrocarriles de Mallorca, l'any 1995?

Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Isba, SGR, l'any 1995?

Quines eren les condicions financeres de cadascun

Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 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.
S)
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.
Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Foment Industrial SA, l'any 1995?

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 dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Isba, Serveis, l'any 1995?
Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

Quines eren les condicions financeres de cadascun
d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 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.

T)

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.

Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Institut de Biologia Animal, SA, l'any 1995?

Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Institut Balear de Disseny, l'any 1995?

Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

Quines eren les condicions financeres de cadascun

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 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.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Serveis d'Aqüicultura Marina, SA, l'any 1995?

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Centre Balears Europa, l'any 1995?

Quines eren les condicions financeres de cadascun
d'ells?

Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 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.

V)

Z)

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

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 dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Institut Balear de Promoció del Turisme, l'any 1995?

Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa pública
Fires i Congressos de Balears, SA, l'any 1995?

Quines eren les condicions financeres de cadascun

Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

d'ells?
Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 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.
AA)
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins dipòsits bancaris mantenia oberts l'empresa
pública Balears, Innovació Telemàtica, SA, l'any 1995?

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 dipòsits bancaris mantenia oberts el Govern balear
l'any 1995?
Quines eren les condicions financeres de cadascun d'ells?

Quines eren les condicions financeres de cadascun
d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?

Quins han estat els interessos percebuts durant l'any en
cadascun d'ells?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin és el decret, ordre o decisió, i en quina data es
produeix, que avala la creació de les preceptives zones protegides
a dos dels nou esculls artificials instal•lats pel Govern de la
Comunitat a les Illes?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les inversions superiors a 50 milions de
pessetes realitzades pel Govern de la Comunitat a Menorca durant
l'any 1992?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 24 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

AF)

AC)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les empreses que ha contractat el Govern de
la Comunitat per al seguiment del treball colonitzador dels esculls
artificials instal•lats a les nostres illes?

Quines són les inversions superiors a 50 milions de
pessetes realitzades pel Govern de la Comunitat a Menorca durant
l'any 1993?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

En quina data foren contractades aquestes empreses?
Quin és el cost del treball realitzat?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines són les dades i conclusions del treball de
seguiment de cadascun dels esculls?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les inversions superiors a 50 milions de
pessetes realitzades pel Govern de la Comunitat a Menorca durant
l'any 1994?

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Per què el Govern de la Comunitat renuncià a sol•licitar
subvenció de fons europeus per a la instal•lació d'esculls
artificials?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les inversions superiors a 50 milions de
pessetes realitzades pel Govern de la Comunitat a Menorca durant
l'any 1995?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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Està en projecte la constitució de la Junta Arbitral de
Consum d'Eivissa i Formentera?

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les inversions superiors a 50 milions de
pessetes fetes i previstes pel Govern de la Comunitat a Menorca
durant l'any 1996?
Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Miriam Muñoz i Laso de la Vega.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quantes sol•licituds d'Arbitratge s'han presentat a
Mallorca davant la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears?

AJ)

Quantes han estat admeses a tràmit?

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.

Quantes han estat resoltes?
Quantes s'han arxivat?

Quines han estat les inversions realitzades pel Govern de
la Comunitat en matèria de carreteres a cadascuna de les Illes
Balears durant els anys 1994 i 1995?

Quin és el temps mig de solució?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Miriam Muñoz i Laso de la Vega.

Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

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

AN)

AK)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les persones contractades per l'IBATUR
l'any 1995, baix la modalitat de contracte per obra i servei, una per
dur a terme la coordinació i seguiment de la promoció
d'agricultura i turisme rural i la coordinació entre la Conselleria
d'Agricultura i IBATUR per a la promoció dels productes
autòctons, i l'altra per realitzar el treball derivat de l'atenció al
Congrés DRV?
Quina és la data de contractació?

Quantes sol•licituds d'Arbitratge s'han presentat a
Menorca davant la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears?
Quantes han estat admeses a tràmit?
Quantes han estat resoltes?
Quantes s'han arxivat?
Quin és el temps mig de solució?
Està en projecte la constitució de la Junta Arbitral de
Consum de Menorca?

Quina és la durada del contracte per obres i servei?
Quin és el cost de cadascun dels contractes per mes i
any?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quantes sol•licituds d'Arbitratge s'han presentat a
Eivissa davant la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears?
Quantes han estat admeses a tràmit?
Quantes han estat resoltes?
Quantes s'han arxivat?
Quin és el temps mig de solució?

Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Miriam Muñoz i Laso de la Vega.
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AO)

AR)

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

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.

Amb quines institucions privades ha col•laborat la
Conselleria de Sanitat i Consum per a la realització del Pla
Regional de Drogues durant l'any 1996?

Quants de vigilants forestals hi ha a cada illa?
Per quin organisme o empresa estan contractats?

Quins programes han realitzat aquestes institucions?

En quin règim estan donats d'alta a la Seguretat Social?

On?

Quin tipus de contracte tenen?

Amb quina dotació econòmica?

Quins períodes han compres els contractes els últims 5
anys?

Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

Palma, a 24 de setembre del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quantes inspeccions s'han realitzat durant aquest any a
les indústries i establiments càrnics de les Illes?

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.
Quantes inspeccions s'han realitzat sobre l'adequació de la
campanya de rebaixes d'estiu a la legislació vigent a cada illa?

Quin ha estat el resultat d'aquestes inspeccions?
S'ha hagut de procedir al tancament d'algun d'aquests
establiments?

Quin ha estat el seu resultat?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

Palma, a 28 de setembre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines enquestes realitzà el complex hospitalari de
Mallorca per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris
dels seus hospitals i amb quins resultats?
Quins sistemes de control de qualitat realitzen els
hospitals del complex hospitalari de Mallorca?
Quines comissions clíniques funcionen al complex
hospitalari de Mallorca?
Palma, a 28 de setembre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quin és el nombre de vehicles arribats als ports de les Illes
Balears, des d'altres ports de fora de les Illes durant l'any 1995,
indicant el port d'arribada?
Palma, a 25 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

AZ)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la 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.

Quines són les dades obtingudes en el mesurament
d'immissió de diòxid de sofre, òxid de nitrògen i partícules de la
central tèrmica d'Es Murterar a l'estació de mesura a l'Albufera de
Muro, des que es començà el mesurament fins ara?

Quina ha estat la inversió publicitària efectuada pel
Govern de les Illes Balears a les Pitiüses des de la creació del Servei
d'Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), a fi de donar a conèixer
i informar sobre les prestacions de l'esmentat servei?

Palma, a 25 de setembre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)

BA)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la 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.

Quines mesures du a terme el Govern de les Illes Balears
per combatre l'expoli d'elements sedimentaris del litoral, com ara
arena, còdols, etc., per al seu ús com a "souvenirs", objectes de
decoració i material d'obra?

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'elaborar un pla
balear de reserves marines? Per quin motiu?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

BB)

AX)

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

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.
Quants expedients sancionadors contra "trileros" ha
obert la Conselleria de la Funció Pública i Interior a les Pitiüses
durant l'any 1996?

En una entrevista apareguda a la premsa balear, el
Conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori va suggerir
que, si no es realitzava una "inversió molt important" al port
d'Eivissa, el Govern balear no acceptaria les competències sobre la
seva gestió. En què creu el Conseller que hauria de consistir tal
inversió?

Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En quins torrents de les Pitiüses s'han centrat les
actuacions de la Direcció General de Règim Hidràulic pel que fa
a la neteja d'aquests?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 quin termini preveu la Conselleria d'Agricultura que
tendrà elaborat el Pla de modernització d'explotacions agràries de
les Illes Balears?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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BD)

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.

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 subscrit el Govern de les Illes Balears o té previst
subscriure a curt termini acords amb ajuntaments de les Pitiüses
a fi que els menors que causin actes vandàlics realitzin treballs per
a la comunitat, en el marc del programa "Mesures de prestació de
serveis en benefici de la comunitat"?

Quina és la desviació actual respecte de les previsions de
despeses en les mesures finançades per el Fons Social Europeu? Es
pretén corregir la desviació? En cas afirmatiu, com?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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

BH)

BE)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la 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.
Quines accions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears davant l'evident incompliment de l'article 36 de la Llei de
carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les
Pitiüses, on s'estableix la prohibició de publicitat que sigui visible
des de la zona de domini públic de la carretera?

Manté el Govern de les Illes Balears el compromís de
l'anterior equip de govern de participar en la construcció d'un centre
per atenció als minusvàlids psíquics a l'illa d'Eivissa?
En cas positiu, en quina fase del procés es troba aquesta
qüestió?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines accions es duran a terme a les Pitiüses com a
conseqüència del conveni signat amb el Ministeri de Medi
Ambient per a actuacions en matèria hidrològica a les Balears en
l'àmbit dels aqüífers i l'aigua depurada?
Palma, a 27 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.
Com a conseqüència de la pregunta amb sol•licitud de
resposta escrita formulada en el seu dia pel diputat sotasignat,
relativa a la manca de mesures d'atenció per als discapacitats
psíquics de l'illa de Formentera, el Govern va respondre -amb data
de 25 de gener de 1996- que estava estudiant aquest tema amb les
federacions del sector. Així mateix, es deia que esperava poder
oferir una solució a aquest problema en un termini no superior a sis
mesos.
En quina fase de solució es troba actualment la qüestió
esmentada?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)

BN)

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears dotar l'oficina
del Servei de Mediació, arbitratge i conciliació laboral a l'illa
d'Eivissa amb personal propi i oferir un servei de caràcter
permanent? En quin termini)

Quantes idees per a la creació d'una nova empresa o
negoci s'han presentat des d'Eivissa i Formentera al Centre Europeu
d'Empreses Innovadores des de la creació d'aquest centre? A quins
sectors pertanyen?

En cas contrari, quin nivell de mínim d'ús d'aquest servei
considera que seria necessari assolir per justificar l'obertura
permanent de l'SMAC a Eivissa?

Quantes d'aquestes idees presentades des de les Pitiüses
han rebut algun tipus d'ajut o assessorament per part del CEEI? A
quins sectors pertanyen?

Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)

BO)

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

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 actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears per donar a conèixer als ciutadans de les Pitiüses
l'existència i les prestacions del telèfon d'emergència 112?

Quines inspeccions a menjadors escolars de les Pitiüses
s'han duit a terme durant l'any 1996?
Quines actes de sanció s'han aixecat i per quina causa?

Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quants ajuts ha concedit la Conselleria d'Agricultura a
agricultors de les Pitiüses per a la introducció de sistemes d'estalvi
d'aigua en els seus conreus durant els anys 94 i 95? Quants durant
l'any en curs?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
En quina situació es troba actualment la plaga de la
processionària del pi a Eivissa i Formentera?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quines inspeccions a bars i discoteques de les Pitiüses
s'han duit a terme durant l'any 1996, per part de la Direcció General
de Consum?
Quins han estat els establiments sancionats? Per quin
motiu?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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BQ)

BU)

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.

Quines han estat les propostes plantejades pel Govern de
les Illes Balears a la Comissió Europea a fi de millorar el
contingut del programa europeu de turisme "Philoxernia", així
com els criteris de distribució dels fons de l'esmentat programa?

Quants cursos d'idiomes ha subvencionat el Govern de la
Comunitat, de quins idiomes, de quantes hores, per quina empresa
o entitat han estat realitzats, a quins sectors anaven destinats, quants
d'alumnes han tengut cadascun i a quines illes s'han realitzat durant
els anys 1995 i 1996?

Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 26 de setembre del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Ha resolt ja la Direcció General de Consum l'expedient
sancionador contra la companyia "Aguas de Formentera, S.A." per
la possible aplicació de tarifes d'aigua no autoritzades al municipi
eivissenc de Sant Josep de sa Talaia?

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines quantitats ha rebut la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears del Govern de l'Estat destinades a la problemàtica de
la sida durant els anys 1995 i 1996?

En cas positiu, quina ha estat la resolució de l'esmentat
expedient?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

Palma, a 25 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Té intenció la Conselleria de Sanitat de dur a terme a les
Pitiüses el programa d'intercanvi de xeringues ja experimentat a
Palma?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines han estat les activitats realitzades a Eivissa i
Formentera des de la creació de l'Arxiu d'imatge i so de les Illes
Balears, en aplicació de l'article 4.d) del Decret 3/1987, de 22 de
gener?
Palma, a 26 de juliol del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines quantitats ha destinat el Govern de la Comunitat
per a la problemàtica de la Sida durant els anys 1995 i 1996?
Quins programes ha desenvolupat amb aquesta quantitat?
On s'han desenvolupat?
Quan?
Palma, a 25 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BY)

CC)

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

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 quines ONG dedicades a la problemàtica de la Sida ha
subvencionat el Govern de la Comunitat durant els anys 1995 i
1996?

De quin estudi previ i valoració sobre la problemàtica
actual de la dona a la nostra comunitat i de quins recursos existents
es basa el II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les dones de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

Amb quina dotació econòmica?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

Amb quines infraestructures compten aquestes ONG a
cadascuna de les Illes?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin equip tècnic o empresa ha realitzat el II Pla
d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins programes s'han realitzat en compliment del I Pla
d'Igualtat d'oportunitats per a les dones de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears des de que es van iniciar l'any 1993?
On s'han realitzat?
Quan?
Amb quin pressupost ha comptat cadascun dels
programes?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost d'elaborar el Ii Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

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.
Quants de funcionaris de carrera integren cadascun dels
cossos i escales previst a les Addicions primera a dotzena de la Llei
2/1989, i quants d'ells tenen acreditat per l'Institut Balear de la
Funció Pública el coneixement de català a cadascun dels nivells
existents?
Quants de funcionaris interins integren cadascun dels
cossos i escales previst a les Addicions primera a dotzena de la Llei
2/1989 i quants d'ells tenen acreditat per l'Institut Balear de la
Funció Pública el coneixement de català a cadascun dels nivells
existents?
Quin personal eventual treballa als diferents organismes
del govern de la Comunitat Autònoma i quin té acreditat per
l'Institut Balear de la Funció Pública el coneixement de català a
cadascun dels nivells existents?
Quin personal està adscrit a cadascuna de les diferents
categories laborals del conveni col•lectiu del personal laboral de la
CAIB (BOCAIB núm. 15 del 4/2/1992) i quin té acreditat per
l'Institut Balear de la Funció Pública el coneixement de català a
cadascun dels nivells existents?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quins són els ajuntaments que estan pendents de
pagament i quina és la quantia del deute, de la seva quota de
participació en la construcció d'instal•lacions esportives acollides
al Pla conveniat entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
i el Ministeri de Cultura i Educació (Consejo Superior de
Deportes)?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quants d'alumnes s'han inscrit a l'Escola d'hostaleria de
la Universitat de les Illes Balears per al curs 1996-1997, indicant
el nombre d'alumnes a cadascuna de les especialitats?
Quants d'alumnes s'han inscrit de cadascuna de les illes
i quants d'altres indrets?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4709/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Maria Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a elaboració del decret de mínims de l'àrea curricular en
llengua catalana. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4722/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a motiu pel
qual s'adquirí el solar anomenat "Sa Casa Nova". (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4778/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a guardes de caça. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).
RGE núm. 4779/96, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a codi ètic del govern autònom. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).

RGE núm. 4875/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
representant legal de l'"Agrupación forestal del Mediterráneo".
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4876/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a perceptor
de les subvencions concedides a l'"Agrupación forestal del
Mediterráneo". (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4877/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a problemes
que impedeixen la continuació de les obres en estacions de tren.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4924/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament de les activitats de la Fundació Antonio Maura. (Mesa
de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4925/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
taxa aeroportuària. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4926/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si està d'acord
el Govern a no reformar el decret de l'ITV amb la finalitat
d'aconseguir d'aquesta manera la ruptura del pacte de Govern del
Consell de Mallorca. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4927/96, de l'Hble. Sra. Diputada Miriam Muñoz
i Laso de la Vega, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de promoció i difusió de la Junta Arbitral de consum de
les Illes Balears. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4929/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs del
conservatori de música. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4930/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs de
trasllat de funcionaris que pugui esser utilitzat com un element de
normalització lingüística. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4931/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
solució a la llista d'espera per accedir a la teràpia amb metadona.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4932/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
motiu de l'endarreriment que sofreix la creació del centre de salut de
Santa Eulàlia. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4933/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions que
s'han realitzat des del maig en matèria agroalimentària. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4934/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris i partida
del pressupost en la qual es té previst pagar la inversió de 36 milions
de pessetes signat per l'Ajuntament de Manacor. (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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.

Quan pensa el Govern elaborar el decret de mínims de
l'àrea curricular en llengua catalana?

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

Palma, a 23 de setembre del 1996.
La diputada:
Catalina Maria Bover i Nicolau.

Palma, a 27 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.

B)

F)

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

El Govern de les Illes Balears, per acord del Consell de
Govern de dia 30.12.1988, adquirí el solar anomenat "Sa Casa
Nova" de Son Ferriol per un valor aproximat de 46 milions de
pessetes. Per quin motiu s'adquirí aquest immoble?

Quina persona física o jurídica figura com a perceptor de
les subvencions concedides a la "Agrupación Forestal del
Mediterráneo"?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 24 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.
G)
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.
Considera raonable el Govern tenir al servei de
l'Administració autonòmica guardes de caça que també vigilen
vedats privats i que, a més, no tenen autoritat per fer denúncies o
exercir qualsevol tipus d'autoritat davant possibles infractors?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.
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.
És cert que el president del Govern autònom pensa
aplicar el criteri d'esperar l'existència de sentència ferma per
demanar la dimissió dels membres del Govern implicats a casos
de corrupció?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

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.
El Govern de les Illes Balears ha iniciat les obres de
restauració en algunes estacions de tren. Aquestes obres s'han
paralitzat provocant un deteriorament d'aquests edificis. Quins
problemes impedeixen la continuació de les obres?
Palma, a 27 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.
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.
Per què el Govern ha finançat les activitats de la
Fundació Antonio Maura, lligada al Partit Popular?

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al conseller d'Educació, Cultura i Esports la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
En quina data té previst la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports l'inici del curs del Conservatori de Música?

Palma, a 30 de setembre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Palma, a 30 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.
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.
Considera el Govern de les Illes Balears que la nova taxa
aeroportuària que promou el Govern de l'estat és discriminatòria
per a les Illes Balears o, al contrari, no té cap importància per a la
nostra comunitat?

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 oral davant Ple.
Té previst el Govern de la Comunitat que el proper
concurs de trasllat de funcionaris al servei de la Comunitat
Autònoma pugui ser utilitzat com un element de normalització
lingüística?

Palma, a 30 de setembre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Palma, a 30 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.
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.
Comparteix el Govern de la Comunitat la intenció
manifestada per la consellera de Presidència de no reformar el
decret de la ITV que permet l'explotació directa del Consell de
Mallorca amb la finalitat d'aconseguir una ruptura del pacte de
govern de la institució esmentada?

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 Conseller de Sanitat i Consum la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Com té previst solucionar la llista d'espera que hi ha a
Mallorca per poder accedir les persones amb drogodependència a
opiacis a la teràpia amb metadona?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

Palma, a 30 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Ha realitzat el Govern de la Comunitat campanyes de
promoció i difusió de la Junta Arbitral de Consum de les Illes
Balears entre empresaris i consumidors?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Miriam Muñoz i Laso de la Vega.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Conseller de Sanitat i Consum la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el motiu de l'endarreriment que sofreix la creació
del centre de salut de Santa Eulàlia per poder completar el mapa
sanitari d'atenció primària a Eivissa i Formentera?
Palma, a 27 de setembre del 1996.
La diputada:
Maria Àngels Leciñena i Esteban.

BOPIB núm.66 - 4 d'octubre del 1996
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria
la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quantes inspeccions ha realitzat des del passat mes de
maig en matèria agroalimentària: mostres preses i analitzades,
actes, expedients aixecats i sancions imposades, la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria?
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RGE núm. 4893/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aportacions del programa Foner II a la rehabilitació de camins
rurals. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4928/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i
Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a instal•lacions
esportives pendents de construcció acollides al conveni signat amb el
Ministerio de Cultura y Educación y Consejo General de Deportes.
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Palma, a 24 de setembre del 1996.
La diputada:
Mercè Amer i Riera.

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

A)

Q)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Conseller de Turisme la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Ens pot explicar amb quins criteris i de quina partida del
pressupost de la Conselleria de Turisme té previst pagar la
inversió de 96 milions de pessetes signat amb l'Ajuntament de
Manacor?
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4798/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
implantació del tot inclòs en els hotels. (Mesa de 2 d'octubre del
1996).
RGE núm. 4799/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya publicitària a les televisions espanyoles per captar
mercat turístic espanyol. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4891/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
ajudes concedides per a la rehabilitació de camins rurals. (Mesa de
2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4892/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
convocatòria per a la rehabilitació de camins rurals. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).

Quina ha estat la implantació per illes de la modalitat del
tot inclòs?
Quin coneixement d'aquesta modalitat de renda es preveu
per a les temporades següents?
Quines conseqüències quant a volum de negoci ha
significat respecte de l'oferta complementària?
Quines inspeccions de qualitat del servei s'han dut a terme
en aquests establiments?
Palma, a 17 de setembre del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Turisme.
Quina valoració fa l'equip de Govern de la Comunitat de
la campanya publicitària duta a terme a les televisions espanyoles
per captar mercat turístic espanyol?
Quina despesa ha significat?
Quantes vegades s'ha retransmès l'anunci i a quines
cadenes de televisió?
En quina franja horària?
Quina audiència ha tengut?
Quina repercussió sobre el mercat ha tengut?
Palma, a 17 de setembre del 1996.
La diputada:
Carme García i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

C)
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 comissió.
Quines ajudes ha concedit el Govern de les Illes Balears
per a la rehabilitació de camins rurals durant l'any 1996?
Quins camins s'han rehabilitat?
Quin és el pressupost de les obres i el percentatge de
subvenció?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4729/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a congelació de les retribucions
dels treballadors i treballadores del sector públic. (Mesa de 2
d'octubre del 1996).
RGE núm. 4838/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a regulació dels anomenats "picnics turístics". (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4904/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a pla de lluita contra la pobresa
i l'exclusió social. (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Com s'ha realitzat la convocatòria pública per a la
rehabilitació de camins rurals durant l'any 1996?
Amb quins criteris s'han seleccionat els camins a
rehabilitar?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Hi haurà aportacions del Programa Foner II per a la
rehabilitació de camins rurals inclosos en territori 5b? En quina
proporció?
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
Quines són les instal•lacions esportives acollides al
conveni signat entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports,
Ministerio de Cultura y Educación i Consejo General de Deportes,
pendents de construcció i en quina data aproximada es pensen
iniciar?
Palma, a 30 de setembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Govern espanyol ha anunciat formalment que en els
pressuposts generals per 1997 no s'aplicarà cap increment de les
retribucions que reben els treballadors i treballadores del sector
públic.
Aquesta mesura afectarà al personal de l'Administració de
l'Estat i Empreses Públiques, i també al personal de les corporacions
locals i administració autonòmica.
Gairebé 2.500.000 treballadors i treballadores veuran, amb
aquesta mesura, reduït el seu poder adquisitiu i la seva qualitat de
vida.
Aquest anunci intenta fer caure sobre el personal de les
administracions públiques les conseqüències d'una determinada
política econòmica i les obligacions marcades en els criteris de
convergència cap a la Unió Econòmica i Monetària. Amb aquesta
congelació de retribucions s'incrementa la pressió que els
treballadors i treballadores de les administracions públiques han
patit en els darrers anys. Així és, mentre que en el període entre
1993 i 1997, l'increment de preus al consum, segons les xifres
oficials, ha estat del 20 per cent, l'increment salarial en les
administracions públiques ha estat, en idèntic període, del 8.8%,
amb la pèrdua de l'11.2% del poder adquisitiu.
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 manifesta el seu
rebuig davant l'anunci de la congelació dels salaris dels treballadors
i treballadores de les administracions públiques en els Pressuposts
Generals de l'Estat per 1997, pel que significaria d'agreujament de
les condicions econòmiques d'un sector que ha patit uns increments
salarials sempre menors a l'increment de l'índex de preus del
consum, amb greus repercussions socials.
Palma, a 24 de setembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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Tot i això, és indiscutible que:

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

- A Balears segueixen existint nuclis i col•lectius
específics que viuen en greu situació de pobresa i/o exclusió social.
- Els recursos públics i privats destinats a lluitar contra
aquestes situacions són molt escassos i dispersos.
- Com a conseqüència, entre altres raons, del fet anterior,
l'acció públic en aquesta matèria és clarament ineficaç i insuficient.

Els anomenats "Picnics Turístics" són avui dia el vestigi
d'un tipus de servei hoteler que va néixer amb l'època del "Boom
Turístic". Aquesta oferta pretenia resoldre la manca de serveis i
establiments de restauració en els llocs turístics de destinació.
També s'intentava abaratir els preus d'aquest tipus d'oferta.

Les acostumades respostes del Govern de la CAIB a
aquestes qüestions són:

Superada aquesta etapa, i quan a la nostra Comunitat
s'han fet grans esforços per millorar la qualitat turística, amb grans
inversions públiques i privades, veim com el fet que es mantengui
encara aquest servei obsolet provoca una degradació de la qualitat
turística.
És per aquestes raons que el Grup Parlamentari Mixt
presenta la següent Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a elaborar i presentar
davant aquest Parlament en un termini no superior als sis mesos,
una Llei per a la regulació dels serveis denominats "Picnics
Turístics" que contempli:
1.- La regulació de les condicions sanitàries per a la
prestació del servei, exigint als establiments hotelers llicència
sanitària per a l'envassament d'aliments.
2.- Adequació de les excursions programades a zones
que reuneixin les condicions per a la pràctica del picnic evitant
d'aquesta manera la possibilitat de contaminar zones d'interés
paisatgístic o protegides per la LEN en les que no hi ha programes
de neteja periòdica.
3.- Limitació de la pràctica del Pícnic a excursions
prèviament programades i contractades a través del paquet turístic,
per garantir la qualitat dels serveis oferts al turista.
Palma, a 9 de setembre del 1996.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.

- la delegació de les actuacions vers aquest col•lectiu a la
iniciativa privada.
- la minimització del problema, tant respecte a la seva
quantificació com respecte a la seva incidència, o impacte social.
- la continuada i perversa resposta de les limitacions
pressupostàries.
Però aquestes respostes no ens resulten del tot
convincents, per les raons que exposam a continuació:
1. El fet que les dimensions quantitatives del problema no
sigui molt gran, no es pot considerar en cap cas com un fre per a
l'actuació. Tot al contrari, dóna a la qüestió una dimensió abordable,
quantitativament i qualitativament.
2. La manca de coordinació en les actuacions exigeix una
resposta clara i urgent.
3. La confusió competencial s'està convertint en una pura
coartada per a la inhibició de les institucions públiques.
4. Per sobre de les iniciatives de les pròpies entitats
l'administració ha d'assumir el seu paper de principal responsable en
el finançament i articulació d'un conjunt de propostes d'actuació.
5. El PIB regional és actualment d'una xifra aproximada
als 1,8 bilions. Això significa que si l'economia balear dedicàs cada
anys un 0,1% del seu PIB a la lluita contra la pobresa i l'exclusió
social podria destinar 1.800 milions a desenvolupar programes
específics d'atenció a col•lectius especialment desfavorits. Per altra
part, atesos els pressupostos actuals de les administracions
públiques autonòmiques i locals, aquesta xifra (1.800 milions)
significaria dedicar un 1% del seu pressupost a aquest objectiu.
Donat que no trobam raons pressupostàries,
competencials, ni altres referides a la situació de necessitat del
col•lectiu que ho desaconsellin, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, presenta la següent Proposició no de llei:

C)

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma a presentar, en el termini màxim de 3 mesos,
un Pla de lluita contra la pobresa i l'exclussió social a les Illes
Balears, que hauria d'incloure:

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.

a.- Un estudi de les necessitats específiques dels diferents
col•lectius de persones, grups i famílies en situació de pobresa i/o
exclusió social.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Les estadístiques situen a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears clarament davant de la resta de Comunitats
Autònomes de l'Estat espanyol respecte a renda per habitant.
Igualment, es pot considerar a Balears com una comunitat rica, al
menys pel que fa a la seva capacitat de generar excedent
econòmic.

b.- La priorització per a l'any 1997 d'aquelles actuacions
considerades com de caràcter urgent amb la dotació pressupostària
adient a les necessitats detectades.
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4850/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a modificació dels membres integrants del Consell balear de caça
i els consells insulars de Caça, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 2 d'octubre del 1996).
RGE núm. 4890/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a exempció de la taxa de seguretat aeroportuària,
amb sol•licitud de tramitació davant comissió (Mesa de 2 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 4935/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a instal•lacions esportives a tots els pobles i ciutats de la
nostra comunitat, amb sol•licitud de tramitació davant comissió
(Mesa de 2 d'octubre del 1996).
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant comissió.
Pel Decret 8/1986, de 23 de gener, es crearen el Consell
Balear de Caça i els Consells Insulars de Caça de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, a més de designar els membres
integrants dels mateixos.
El Consell Balear de Caça va quedar integrat pels
representats de vàries conselleries, del Secona, de la Federació
Regional de Caça, de la Cambra Agrària Interinsular i de Societats
de Caçadors.
Els Consells Insulars de Caça van quedar integrats per
representats de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, del Secona,
del Consell Insular, d'ajuntaments, de la Federació Provincial de
Caça, de Societats de Caçadors i dels representants dels vedats de
caça.
A l'article 4.a d'aquest Decret diu que el Consell Balear
de Caça i els Consells Insulars de Caça han de ser òrgans
assessors i de consulta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en
matèria de caça. Per poder complir plenament aquesta funció
assessora i de consulta, hi ha una nombrosa representació de les
diferents administracions i dels representats dels caçadors, però és
evident que aquestes configuracions dels representats dels
Consells de Caça queda coixa sense la presència d'entitats
científiques i organitzacions conservacionistes, de reconegut
prestigi a l'àmbit de les Illes Balears. L'aportació d'aquestes
entitats és fonamental per l'equilibri dels nostres recursos naturals
i pel funcionament equitatiu i racional dels Consells de Caça,
aportant noves perspectives que fins ara no estan contemplades.
És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a modificar, abans de
tres mesos, la composició dels membres integrants del Consell
Balear de Caça i dels Consell Insulars de Caça de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, regulada al Decret 8/1986, de
23 de gener, incloent, al Consell Balear i a cadascun dels Consells
Insulars de Caça, un representant del Departament d'Ecologia de
la Universitat de les Illes Balears i un representant de les
associacions de conservació de la naturalesa de les Illes Balears de
reconegut prestigi i declarades d'Utilitat Pública.
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
L'anunci de la imposició d'una Taxa de Seguretat
Aeroportuària, tramitada pel Govern Central mitjançant la Llei
d'acompanyament dels pressuposts generals de l'Estat, significa un
perjudici econòmic important per als ciutadans de les Illes Balears
i el sector turístic. Els efectes seran dobles pel que fa a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera pel fet que, en molts casos, els
viatgers d'aquestes illes han de fer escales per arribar al seu destí.
Per aquest motiu, fent-se ressò de les protestes unànimes
de la nostra societat, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears acorda:
1.- Instar al Govern de l'Estat a què la Llei de pressuposts
generals contempli exempcions de la taxa de seguretat aeroportuària
per als territoris insulars.
2.- Reiterar al Govern de l'Estat la necessitat de que les
Illes Balears disposin d'un Règim Econòmic i Fiscal diferenciat que
corregeixi els problemes econòmics derivats de la insularitat.
Palma, a 26 de setembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
Atès la important millora que ha suposat el Pla
d'instal•lacions esportives realitzades a l'ampar del conveni signat
entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, el Ministerio de
Cultura y Educación i el Consejo General de Deportes. Que ha
permès dotar als nostres pobles i ciutats d'un lloc on fer la pràctica
esportiva els nins i joves dels centres escolars i també la
ciutadania, i que per diverses raons hi ha llocs que no han pogut
gaudir d'aquest Pla. Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent Proposició no de llei:

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4725/96, del Govern de la CA, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre el nou
sistema de finançació autonòmica de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a:

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1. Sol•licitar del Govern de l'Estat la prorroga o
l'establiment d'un nou Pla d'instal•lacions esportives en conveni
entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo General de
Deportes i comunitats autònomes que permeti arribar a tots els
centres escolars i pobles de la nostra comunitat que hi vulguin
participar.

3.17. INFORMACIÓ

2. Flexibilitzar el tipus d'actuacions que permetin una
més adequada atenció de les necessitats escolars i cíviques.
Palma, a 30 de setembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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Ordre de Publicació
A)
Relativa a adopció d'acord definitiu, un cop oïda la Junta
de Portaveus, sobre l'organ de tramitació de les propostes de
resolució que puguin derivar-se del Pla energètic regional de les Illes
Balears (RGE núm. 3196/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus,
acordà de debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se
del pla de referència, davant el Ple de la Cambra.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a adopció d'acord definitiu, un cop oïda la Junta
de Portaveus, sobre l'organ de tramitació de les propostes de
resolució que puguin derivar-se del Pla de salut de les Illes Balears
(RGE núm. 3442/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de Portaveus,
acordà de debatre les propostes de resolució que puguin derivar-se
del pla de referència, davant el Ple de la Cambra.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

1770

BOPIB núm.66 - 4 d'octubre del 1996

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
C)
Relativa a admissió de l'escrit RGE núm. 4807/96,
presentat pel Govern de la CAIB, com a Pla integral d'atenció a la
infància i a l'adolescència en risc (1996-1999).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, conformement amb l'establert per l'article
172 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència i acordà de remetre'l a la Comissió d'Assumptes Socials.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Relativa a inclusió de les preguntes amb sol•licitud de
resposta escrita RGE núms. 2710/96 a 2714/96 no contestades pel
Govern a l'ordre del dia de la primera sessió de la comissió
competent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, admeté a tràmit els escrits RGE núms.
4800/96 a 4804/96, presentats per l'Hble. Sra. Diputada Carme
García Querol, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
sol•licita la inclusió de les preguntes de referència, publicades al
BOPIB núm. 41, de 13 de maig d'enguany, a l'ordre del dia de la
primera sessió de la comissió competent.
Així, totes les preguntes esmentades rebran el tractament de
preguntes amb sol•licitud de resposta oral davant comissió, i es
tramitaran davant la comissió d'Economia.

Ordre de Publicació

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

D)
Relativa a canvi en la tramitació de les proposicions no
de llei RGE núms. 1097/96, 2824/96, 3971/96 i 4520/96, de ple a
comissió.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
4731/96, presentat pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
mitjançant el qual sol•licita el canvi de tramitació de les
proposicions no de llei esmentades de ple a comissió.
Així, la Proposició no de llei RGE núm. 1097/96, relativa
a modificació del Decret 17/1996, de 8 de febrer, sobre els criteris
de distribució de les subvencions als ajuntaments de la Serra de
Tramuntana, publicada en el BOPIB núm. 32, d'11 de març
d'enguany, es tramitarà davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
La Proposició no de llei RGE núm. 2824/96, relativa a
signatura de convenis entre els ajuntaments, el Govern de la CAIB
i el Govern de l'Estat per tal d'implantar un servei de "finestreta
única", publicada en el BOPIB núm. 42, de 17 de maig d'enguany,
es tramitarà davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
La Proposició no de llei RGE núm. 3971/96, relativa a
creació d'un "servei d'auditories energètiques", publicada en el
BOPIB núm. 54, d'1 d'agost d'enguany, es tramitarà davant la
Comissió d'Economia.
La Proposició no de llei RGE núm. 4520/96, 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, publicada en el BOPIB núm. 65, de 27 de setembre
d'enguany, es tramitarà davant la Comissió d'Economia.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
F)
Relativa a retirada de la pregunta amb sol•licitud de
resposta escrita RGE núm. 3976/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 4879/96,
presentat per l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, mitjançant el qual sol•licita la
retirada de la pregunta de referència, relativa a difusió i exhibició
pública dels fons de l'arxiu d'imatge i so de les Illes Balears a les
Pitiüses, publicada en el BOPIB núm. 54, d'1 d'agost d'enguany.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
G)
Relativa a retirada de la sol•licitud de compareixença RGE
núm. 4354/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 d'octubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 4902/96,
presentat pel Govern de la CA, mitjançant el qual sol•licita la
retirada de la compareixença de referència, de l'Hble. Sra.
Consellera de Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Socials,
relativa al II Pla d'Igualtat de la Dona.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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