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relativa a organització de cursos de català per a estrangers.

1823

I) RGE núm. 5202/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a col•laboració amb altres comunitats de parla catalana per a la promoció internacional de la llengua catalana.

1823

J) RGE núm. 5203/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actes realitzats per a la promoció internacional de la llengua catalana.

1823

K) RGE núm. 5204/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a ajudes a la normalització lingüística interna i externa dels centres educatius.

1824
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L) RGE núm. 5205/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a creació del departament de català.

1824

M) RGE núm. 5206/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a potenciació dins el camp de la innovació educativa de les escoles d'estiu i dels moviments d'escoles
mallorquines, menorquines i pitiüses.

1824

N) RGE núm. 5207/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudis de llenguatges d'especialitat i divulgació d'aquests i d'altres àrees terminològiques.

1824

O) RGE núm. 5208/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció de l'ús de la llengua catalana en els mitjans de comunicació, mitjançant l'establiment de convenis de
col•laboració, per fomentar la presència del català a tots els mitjans de comunicació.

1824

P) RGE núm. 5209/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a campanya per a la normalització lingüística en el món de l'esport.

1824

Q) RGE núm. 5210/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a promoció d'activitats artístiques i culturals en llengua catalana a les escoles.

1825

R) RGE núm. 5211/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a comissió interdepartamental de política lingüística.

1825

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 5097/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aplicació d'una línia d'ajuts agroambientals a les
propietats privades incloses en els parcs naturals de les Illes Balears i en altres espais protegits.

1825

B) RGE núm. 5214/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a realització d'auditories energètiques i d'operacions de demostració en
els edificis públics.

1825

C) RGE núm. 5221/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a gestió de ports i aeroports d'interès general a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

1826

D) RGE núm. 5222/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni de carreteres entre l'Estat i la CAIB.

1826

E) RGE núm. 5224/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a auditories de seguretat vial.

1827

F) RGE núm. 5225/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 1996 Any Internacional per a l'eradicació de la pobresa.

1827

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5110/96, dels Grups Parlamentaris Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, relativa
a creació d'un tribunal examinador de l'Insalud a les Illes Balears.

1827

B) RGE núm. 5181/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a condemna dels atacs que posen en
perill el procés de pau al Pròxim Orient

1828

3.16. SOL•LICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 5107/96, del Govern de la CAIB, relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç
i Indústria.

1828

3.17. INFORMACIÓ
A) Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposta d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'ordenació turística, i obertura del termini per a la presentació d'esmenes.

1829

1802
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B) Relativa a adopció d'acord definitiu sobre l'òrgan de tramitació de les propostes de resolució que puguin derivar-se del Pla
d'atenció a la infància i a l'adolescència en risc (1996-1999), RGE núm. 4807/96.

1829

C) Relativa a retirada del Pla energètic regional de les Illes Balears (RGE núm. 3196/96).

1829
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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
C)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Interpel•lació RGE núm.
2223/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política del govern sobre l'aplicació de la Llei 3/1987, de mesures
de foment del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Damià Pons

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Interpel•lació RGE
núm. 4386/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
del Govern en relació amb la Societat Balear de Capital Risc.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Eberhard Grosske i
Fiol del G.P. Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble. Sr. Pere
Sampol i Mas, del G.P. Nacionalista-PSM i Hble Sr. Antoni Juaneda
i Cabrisas del G.P. Popular.

i Pons.
Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Francesc
Quetglas i Rosanes i Antoni Rami i Alós.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 14 d'octubre de 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sra. Maria Antònia
Munar i Riutort del G.P. Mixt, Hble Sr. Josep Ignasi Portella i Coll
del G.P. d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Hble Sr. Andreu
Crespí i Plaza del G.P. Socialista i Hble Sr. Simó Gornés i Hachero
del G.P. Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Damià
Pons i Pons i Joan Flaquer i Riutort.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 14 d'octubre de 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Interpel•lació RGE núm.
2968/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a criteris del Govern en matèria de Joventut.
Actuà com a interpel•lant el Hble Sr. Diputat Josep Ignasi
Portella i Coll.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 3617/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compromís o acords i exigències
per assegurar el vot del diputat Avel•lí Casasnovas a la investidura
del president de la CAIB. (BOPIB 48 de 8 de juliol del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Molt Hble. Sr. President de la
Comunitat Autònoma.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada en nom del Govern de la CA per l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència.
Intervingueren en torns de fixació de posicions els
representants dels grups parlamentaris Hble Sr. Josep Ramon
Balanzat i Torres del G.P. Mixt, Hble Sra. Catalina Maria Bover i
Nicolau del G.P. Nacionalista-PSM, Hble Sr. Vicent Tur i Torres
del G.P. Socialista i Hble Sra. Catalina Palau i Costa del G.P.
Popular.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Josep
Ignasi Portella i Coll i Rosa Estaràs i Ferragut.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 14 d'octubre de 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4695/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a constitució de la mesa del Diàleg Social.
(BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Molt Hble. Sr. President de la
Comunitat Autònoma.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

C)

F)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4696/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació en què es troben les
negociacions per a la construcció de la biblioteca de Can Salas.
(BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4388/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a grau d'incompliment del Pla
quadriennal de serveis socials i assistència social. (BOPIB 63 de 13
de setembre del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4533/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Antoni Sansó i Servera, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a antic propietari
de la Conselleria d'Obres Públiques. (BOPIB 65 de 27 de setembre
del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4697/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris del pla territorial parcial
de la Serra de Tramuntana. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4120/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa
a exclusió dels representants dels sindicats en les entrevistes
realitzades en la seva primera visita oficial a l'illa de Menorca.
(BOPIB 60 de 4 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Molt Hble. Sr. President de la
Comunitat Autònoma.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4695/96,
de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a quina valoració fa el Govern de
la temporada d'estiu de rebaixes i quant al període i les dates d'inici
i acabament. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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I)

L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4706/96, de l'Hble. Sra. Diputada Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris d'inversions en camins
rurals en diferents municipis de les Illes proposats per a l'any 1996.
(BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm. 4698/96,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa als abusos en la contractació i
explotació d'apartaments en règim de temps compartit o
multipropietat. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
M)
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4534/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a condicions econòmiques
en la compra de l'edifici de la Conselleria d'Obres Públiques.
(BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4699/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació dels punts negres
de la xarxa de carreteres. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del
matí de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE núm.
4389/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou pla de serveis socials i
assistència social. (BOPIB 63 de 13 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4702/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació de l'ordre que regula
l'ensenyament en llengua catalana als centres educatius de Balears.
(BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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O)

S)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4704/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions que ha realitzat el
Govern de la Comunitat sobre artesania a l'exercici de l'any 1995
i enguany. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4703/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la reducció del projecte del Parc
d'Innovació Tecnològica. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació Territorial i Litoral.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
T)
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4588/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aprovació
inicial del pla territorial parcial del Pla de Mallorca. (BOPIB 65 de
27 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4705/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retall d'inversions i de dotacions
de personal dut a terme pel Ministeri d'Educació. (BOPIB 65 de 27
de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
U)
Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4390/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i
Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Consell Superior
d'Acció Social. (BOPIB 63 de 13 de setembre del 1996).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4589/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a nova exposició
pública del Pla director sectorial de carreteres de les Illes Balears.
(BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Consellera de
Presidència.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4701/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a condicionament dels
accessos al túnel de Sóller. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

V)

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4671/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i
Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fondeig de vaixells
a Portocolom. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

Ordre de Publicació
A)

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, rebutjà la Proposició no de
llei, RGE núm. 949/96 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a projecte de llei regulador de la publicitat provinent del
sector públic. (BOPIB núm. 32 d'11 de març del 1996).
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4672/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a compensació a
l'ajuntament d'Es Mercadal pels perjudicis ocasionats pel retard en
l'inici de les obres de construcció del poliesportiu.. (BOPIB 65 de
27 de setembre del 1996).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, debaté la Pregunta RGE
núm. 4672/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i
Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'estat de la
carretera Deià-Sóller. (BOPIB 65 de 27 de setembre del 1996).

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a rebuig de la presa en consideració de la
Proposició de Llei RGE núm. 2244/96, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 1 d'octubre del 1996, no prengué en consideració la proposició
de llei de referència, relativa a avaluació impacte ambiental,
valoració econòmica del medi ambient i gestió pública, publicada en
el BOPIB núm. 39, de 30 d'abril del 1996, per 28 vots a favor, 31 en
contra i cap abstenció.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Foment.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a retirada de la Proposició de llei RGE núm.
2512/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració de
l'1 de març com a dia de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, fou retirada, després de
debatre-la, la proposició de llei de referència, publicada al BOPIB
núm. 40, de 6 de maig del 1996.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS

C)
Relativa a rebuig de la creació d'una comissió no
permanent d'investigació sobre desviament d'interessos de dipòsits
bancaris del Govern (RGE núm. 2685/96).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 1 d'octubre del 1996, rebutjà la iniciativa de
referència, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per 28
vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre del 1996
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5185/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, al Govern de la CA , relativa a política del Govern respecte
de les actuacions del Govern de les Illes Balears per eradicar o
regular les activitats de transport i de comerç il•legals, més
conegudes com a "manteros". (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
Palma, a 15 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 149 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, interpel•la sobre la política del
Govern respecte de les actuacions del Govern de les Illes Balears
per eradicar o regular les activitats de transport i de comerç
il•legals, més conegudes com a "manteros".
Motius: La proliferació d'aquesta activitat il•legal
provoca greus perjudicis als sectors econòmics de les Illes
Balears.
Palma, a 10 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Ordre de Publicació
RGE núm. 5182/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4341/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a política del Govern en matèria de normalització
lingüística a l'Administració de Justícia. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5186/96, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 4434/96, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del
Poot a l'illa de Mallorca. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
Palma, a 15 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 d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, d'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, presenta, derivada de la
Interpel•lació RGE núm. 4341/96, relativa a política del Govern en
matèria de normalització lingüística a l'Administració de Justícia,
la moció següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a:
1.- Promoure les accions necessàries a fi de garantir
l'efectiva normalització lingüística en l'àmbit de l'Administració de
Justícia a les Illes Balears i reclamar al Govern de l'Estat, en tant
que corresponsable de la política de normalització lingüística,
iniciatives, mesures tècniques, recursos específics i dotacions
pressupostàries adequades per tal d'aconseguir que el català sigui la
llengua pròpia de la justícia a les Illes Balears, tal com estableixen
l'article 3 de l'Estatut i la Llei de normalització lingüística.
2.- Demanar al Consell General del Poder Judicial que
apliqui una política de personal estable pel que fa a la provisió de
jutges i magistrats que, abans de la incorporació a les seves
destinacions, tenguin coneixements suficients de les llengües
oficials del país, introduint les reformes necessàries en l'actual Llei
Orgànica del Poder Judicial per tal que sigui efectiva l'assumpció de
la doble oficialitat del català per l'Administració de Justícia.
3.- Presentar al Parlament, en un termini de tres mesos, un
pla de normalització lingüística a l'àmbit de l'Administració de
Justícia, i a informar, cada sis mesos, al Parlament, pel que fa a
l'aplicació i a l'avaluació del Pla de normalització lingüística en
l'àmbit de l'Administració de Justícia.
4.- Fomentar la política d'informatització de les oficines
judicials, amb l'objectiu d'aconseguir que els jutjats i els tribunals
de les Illes Balears disposin de programes informàtics i de
processament de textos en català.
5.- Consolidar, a través de convenis específics amb el
Consell General del Poder Judicial, la programació de cursos de
català destinats a jutges, secretaris, fiscals i personal administratiu
de l'Administració de Justícia, de manera que en el termini de temps
més breu possible s'assoleixi el nivell de coneixement de la llengua
exigible a les administracions públiques en la seva actuació a les
Illes Balears.
6.- Iniciar un programa d'ajudes per aconseguir que el país
generi els seus propis jutges, fiscals, secretaris i funcionaris
administratius.
7.- Realitzar les accions necessàries per a impulsar la
generalització de l'ús del català en la documentació i els actes de
comunicació orals i escrits, tant en l'àmbit general com en el públic,
pel que fa a l'utillatge, les comunicacions, les capçaleres, els oficis,
els informes i altres documents oficials.
8.- Crear una xarxa d'assessors i dinamitzadors lingüístics
per actuar específicament en l'àmbit de l'Administració de Justícia,
amb els recursos humans, materials i financers necessaris per a la
realització de la tasca encomanada.
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9.- Adoptar les mesures necessàries per tal que els
funcionaris que treballen en l'Administració de Justícia tenguin els
coneixements lingüístics adequats per exercir les seves funcions
també en llengua catalana i així actuïn en compliment de la
normativa vigent pel que fa als drets lingüístics dels ciutadans de
les Illes Balears.
10.- Promoure l'edició, la difusió i la distribució de
textos legals i de diccionaris jurídics i, igualment, obres
divulgatives i llibres de text que permetin incrementar la formació
en llengua catalana i, especialment, el llenguatge jurídic dels
professionals del dret, del personal docent de ciències jurídiques
i dels estudiants d'aquestes matèries.
11.- Impulsar els acords necessaris d'acord amb els
articles 52 i 53 de l'Estatut d'Autonomia, per tal que les oposicions
i els concursos notarials i registrals siguin competència del Govern
balear, territorialitzant els processos de selecció i, en
conseqüència, aplicant-hi el requisit del coneixement del català.
12.- Adoptar les mesures pertinents per tal que en tots
els edificis judicials de les Illes Balears hi hagi, en llocs visibles
i estratègics, cartells amb una exposició clara i concisa del
contingut dels drets lingüístics que deriven de l'actual marc legal
del català com a llengua pròpia i oficial de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveu l'article 153 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta, derivada de la Interpel•lació RGE núm.
4434/96, relativa a gestió del Poot de l'illa de Mallorca, la moció
següent:
1.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per l'escassa incidència del Pla d'Ordenació de
l'Oferta Turística de Mallorca -POOT- com a instrument de
millora de la qualitat de vida i de contenció del desorbitat
creixement urbanístic potencial de l'illa de Mallorca. El Parlament
valora que aquesta insuficiència deriva tant de la pròpia timidesa
del contingut de les prescripcions del POOT com de les dificultats
que té la seva aplicació pràctica.
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2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a modificar el Pla d'Ordenació de l'Oferta turística de Mallorca POOT- d'acord amb els següents criteris:
2.1) Es regularà el procediment per a la desclassificació
dels plans parcials que hagin incomplert els compromisos
d'execució. Els plans parcials que estiguin en execució que no hagin
consumat els deures de cessió, equidistribució i urbanització hauran
de tenir l'obligació de modificar la seva normativa per adaptar-la a
la del POOT. Aquells promotors que tramitin una revisió d'un pla
d'ordenació hauran d'adaptar-se plenament al POOT.
2.2) El termini per a l'adaptació dels planejaments
municipals al POOT es prorrogarà per un any més. Mentrestant, es
podran aprovar modificacions dels planejament municipal només en
els següents supòsits:
- Que la modificació sigui puntual i es refereixi només a
un àmbit exclòs de les zones turístiques delimitades en el POOT.
- Que la modificació suposi una millora en quant que
acosti les exigències de qualitat de l'oferta turística a les del POOT
o les superi.
2.3) S'establirà una regulació transitòria per a la tramitació
de modificacions i revisió dels plans municipals, així com la
concessió de llicències de millora d'instal•lacions turístiques en els
ajuntaments de la Serra de Tramuntana afectats per la disposició
addicional quarta fins que no sigui aprovat el Pla Territorial
Comarcal de la Serra de Tramuntana. Això no obstant, essent
imperativa la incorporació posterior de les determinacions d'aquest
pla als planejaments urbanístics municipals, el Govern accelerarà
l'aprovació i remissió al Parlament dels criteris del Pla Territorial
Parcial de la Serra de Tramuntana per tal que la necessària
modificació posterior dels plans o normes municipals sigui mínima.
2.4) S'incorporarà al POOT un estudi econòmic i financer
on hi constin les previsions, per zones, dels costos de les distintes
operacions programades, una especificació de les aportacions dels
distints agents, tant públics com privats, una projecció temporal
d'aquestes, una priorització dels objectius i els mitjans assignats.
2.5) L'òrgan de gestió del POOT, finançat amb càrrec als
Pressupostos Generals de la CAIB, disposarà de mitjans personals
i materials escaients per realitzar estudis, col•laborar en les
adaptacions de planejament i promoure les operacions d'intercanvi
d'aprofitament.
2.6) L'avantprojecte de Pressupost de la Comunitat
Autònoma per al 1997 disposarà de les partides pressupostàries
escaients per a transferir al Consell Insular de Mallorca, amb la
finalitat de col•laborar en el finançament de les adaptacions al
POOT dels instruments urbanístics municipals.
2.7) Se suprimirà la utilització de la figura de l'interès
social per a la promoció de nous establiments i instal•lacions
turístiques que, en tot cas, romandrà limitada a la rehabilitació
d'edificis existents.
3.- Els criteris generals del Pla d'Ordenació de l'Oferta
Turística, aprovats per aquest Parlament en data 23 de febrer del
1989, romanen modificats en allò que contradiguin el contingut dels
punts anteriors.
Palma, a 10 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5061/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Presidència del Govern de la CAIB
durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5062/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Turisme durant el
1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5063/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5064/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Economia i Hisenda
durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5065/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de la Funció Pública
durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5066/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5067/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5068/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Comerç i Indústria
durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).

RGE núm. 5069/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Governació durant el
1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5070/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5071/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per Seamasa durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5072/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5073/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per Semilla SA durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5074/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per Sefobasa durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5075/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Ibabsa durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5076/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Junta d'Aigües de Balears durant el
1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5077/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per Serbasa durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5078/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per Gestió Sanitària de Mallorca durant el
1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5079/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Institut Balear de l'aigua durant el
1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5080/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Ibasan durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5081/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut
durant el 1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5082/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Institut Balear de Disseny durant el
1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
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RGE núm. 5083/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Ibavi durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).

RGE núm. 5167/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
interessos meritats d'un préstec subscrit per l'ajuntament de Manacor.
(Mesa de 15 d'octubre del 1996).

RGE núm. 5084/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Ibatur durant el 1995. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).

RGE núm. 5212/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació de l'Oficina d'Informació per a la defensa
dels drets lingüístics dels ciutadans. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).

RGE núm. 5085/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per l'Institut d'Estudis Baleàrics durant el
1995. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).

RGE núm. 5213/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a finançament de les vint-i-vuit mesures
lingüístiques anunciades pel Govern balear per al 1996. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).

RGE núm. 5086/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Vicepresidència durant el 1995.
(Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5087/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal de la
Direcció General d'Esports. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5088/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transferències
del Consejo Superior de Deportes. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5089/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes als
equips de futbol de 3ª divisió. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5090/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
que té previst donar o ha pagat la Direcció General d'Esports.
(Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5091/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
turístics tancats pel Govern des del dia 1 de juny d'enguany fins
avui. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5092/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal de
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5093/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques per als
alumnes de "I master en gestió sanitària". (Mesa de 15 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 5094/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establiments
turístics tancats pel Govern des de l'any 1991 fins al maig de l'any
1996. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5099/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
repartiment de l'agenda escolar 96-97. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).

RGE núm. 5215/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a abocament
de residus tòxics perillosos a la xarxa de clavegueram. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5216/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cens sobre
indústries, tallers o laboratoris que produeixen o importen residus
tòxics perillosos a les Illes Balears. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5217/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions
extraordinàries de la Conselleria de Foment per al finançament
d'obres de ports i aeroports. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5233/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions del Pla
mestral de formació. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5234/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tres-cents
cursos gratuïts del Pla mestral de formació. (Mesa de 15 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 5235/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en
publicitat del Pla mestral de formació. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5236/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xec de
formació en el Pla mestral. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5237/96, de l'Hble. Sra. Diputada Carme García
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda de
formació del Pla mestral. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
Palma, a 15 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, 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.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Presidència del Govern de la Comunitat,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria de la Funció Pública, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

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 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.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria de Turisme, amb indicació de
l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria d'Pbres Públiques i Ordenació
del Territori, amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import,
de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.
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.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

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.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria de Comerç i Indústria, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 pels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

M)

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria de Governació, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 pels Serveis de Millora Agrària (Semilla, SA),
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

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 escrita.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 pels Serveis d'Aqüicultura Marina, SA
(Seamasa), amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import,
de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de
licitadors i de la baixa obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 pels Serveis Forestals de Balears SA (Sefobasa),
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

S)

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut de Biologia Animal, SA (Ibabsa),
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut Balear de l'Aigua, amb indicació de
l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
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.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Junta d'Aigües de Balears, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

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.

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 pel Servei Balear de Salut (Serbasa), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut
(IBSJ), amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per Gestió Sanitària de Mallorca, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)

AA)

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut Balear de Disseny, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per la Vicepresidència, amb indicació de l'objecte
del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de contractació,
del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)

AB)

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut Balear de la Vivenda (Ibavi), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Quina és la relació del personal de la Direcció General
d'Esports, amb indicació del nom i llinatge, del caràcter de la seva
relació (administratiu, laboral, contractual, ...) i lloc de feina?
Palma, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

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

AC)

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.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut Balear de Promoció del Turisme
(Ibatur), amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Quines transferències ha rebut la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports del Consejo Superior de Deportes, per a quina
finalitat i quin destí se'ls ha donat?
Palma, a 3 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)

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.

Amb quines ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esports compten els equips de futbol que participen a la 3ª divisió,
Grup Balear?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1995 per l'Institut Balear d'Estudis Baleàrics, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?
Palma, a 4 d'octubre del 1996.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

Palma, a 3 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)

AH)

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

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 subvencions, patrocinis i qualsevol altre tipus de
col•laboració econòmica té previst donar o ha pagat la Direcció
General d'Esports de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
durant l'any 1996?

El Govern de la Comunitat ha concedit beques per al "I
master en Gestió Sanitària"?
Palma, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.

Palma, a 2 d'octubre 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.

AI)

AF)

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

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 noms i a quins municipis pertanyen els
establiments turístics que el Govern ha ordenat el seu tancament
des de l'1 de juny d'enguany fins avui?

A quants establiments turístics ha ordenat la Conselleria
de Turisme el seu tancament des de l'any 1991 fins el maig de l'any
1996, indicant-ne la data, nom i municipi?
Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Palma, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

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

AJ)

AG)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quina és la relació del personal de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut, amb indicació del nom i llinatge, del
caràcter de la seva relació (administratiu, laboral, contractual, ...)
i lloc de feina?

Quin cost ha representat pel Govern la confecció, edició
i repartiment de l'Agenda Escolar 96-97, editada conjuntament amb
els diaris Última Hora i Diari de Balears?
Quina ha estat la tirada de l'Agenda Escolar?
Quin ha estat el sistema de repartiment?

Palma, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

Ha tingut en compte el Govern el problema que representa
el fet que la distribució dels dos diaris esmentats es circumscriu
essencialment a l'illa de Mallorca i que, pel que fa a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, les xifres de distribució d'aquests
són molt petites?
Ha previst el Govern algun tipus d'actuació per garantir
que els alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera puguin també
gaudir de l'Agenda Escolar 96-97?
Es Mercadal, a 8 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

AO)

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 són els interessos meritats fins el dia 30.09.96 del
préstec subscrit per l'ajuntament de Manacor per finançar
l'ampliació de l'Edar de Manacor?

Quin és el cens que té el Govern sobre indústries, tallers
o laboratoris que produeixen o importen residus tòxics perillosos a
les Illes Balears, indicant tipus de residus i quantitats?

Palma, a 8 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)

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.

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 s'han adoptat per a la creació,
funcionament i desplegament al conjunt de les illes de l'Oficina
d'Informació per a la defensa dels drets lingüístics dels ciutadans?

Segons declaracions del conseller de Foment, per
fomentar el trànsit marítim i aeri, es realitzaran inversions
extraordinàries que no afecten les obres ja compromeses per
realitzar obres a ports per valor de 1.331 milions de pessetes, i a
aeroports per valor de 9.692 milions de pessetes. A quines
instal•lacions concretes es pensen fer aquestes inversions, per
realitzar quines obres i quines quantitats s'invertiran a cadascuna
d'elles?

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

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

La Direcció General de Política Lingüística va ser
dotada d'un pressupost de funcionament de 407.534.757 pessetes,
per al 1996, per a la realització de les vint-i-vuit mesures
anunciades.
Quines despeses s'han realitzat fins a 1 d'octubre del
1996, i quines estan aprovades per realitzar fins a final d'enguany?

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.
Del Pla Mestral durant l'exercici del 1996:
Quines accions s'han dut a terme?

Quines despeses s'han realitzat o es realitzaran fins a
final d'any per cadascun dels vint-i-vuit objectius anunciats?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quin cost o quantia han tingut cadascuna?
A quina partida pressupostària s'han aplicat?
A quines empreses, entitats o ens públics han anat
destinades?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Per a la realització de quins cursos?

AN)

A quins pobles s'han realitzat els esmentats cursos?

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 coneixement el Govern que part dels residus tòxics
hagin pogut anar a parar a la xarxa de clavegueram i, si n'és el cas,
quines mesures ha pres?
Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

Quants beneficiaris han tingut o tenien previst tenir
cadascun?
Amb quins objectius s'han realitzat: joves, discapacitats,
atur de llarga durada, igualtat, oportunitat, etc.?
S'han realitzat auditories del grau d'efectivitat laboral,
sociolaboral i pedagògica de cadascun?
Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)

AU)

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

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

Quins són els tres-cents cursos gratuïts que es realitzen
del Pla Mestral de Formació?

S'han realitzat anàlisis de les necessitats tècniques i
pedagògiques relatives a la demanda de formació per posar en
marxa el Pla Mestral?

Qui els imparteix?
A quins pobles?
Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)

Quina empresa, ens públic o departament del Govern les
ha realitzat?
Quin cost ha tingut?
A quina partida dels pressuposts de la Comunitat s'han
comptabilitzat?
Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

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 despeses en publicitat ha realitzat durant els
exercicis del 1995 i 1996 el Govern balear del Pla Mestral de
Formació?
Per quina quantia?
A quina partida dels pressuposts de la Comunitat s'ha
comptabilitzat?
Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
S'ha posat en marxa la figura del xec de formació en el
marc del Pla Mestral?
Eivissa, a 10 d'octubre del 1996.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5170/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'un assut al torrent de Lluc. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5183/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a hotels
tancats. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5184/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a turistes
que han hagut de canviar d'establiment a causa del tancament del seu
hotel. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5218/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions
de la Conselleria de Medi Ambient per a la desnitrificació de les
aigües. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5219/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a control de
la Conselleria de Medi Ambient del nivell de nitrats a les aigües.
(Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5220/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita
biològica contra l'oruga de la processionària. (Mesa de 15 d'octubre
del 1996).
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RGE núm. 5226/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abstenció dels
auditors a l'auditoria a Bon Sossec, SA (1993). (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5227/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajuts al tercer món. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5228/96, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció a l'"Asociación de mujeres empresarias". (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5229/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reordenació de
la carretera PM-803 (Eivissa). (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5230/96, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero
i Isla, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en el
poblat de Torralba den Salord (Menorca). (Mesa de 15 d'octubre
del 1996).
RGE núm. 5231/96, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascon
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de detecció
precoç del càncer de mama. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quins hotels han estat tancats per sanció de la Conselleria
de Turisme des del passat 1 de juny del 1996 fins a l'actualitat?
Palma, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quants de turistes han hagut de canviar d'establiment a
causa del tancament del seu hotel per sanció de la Conselleria de
Turisme?

RGE núm. 5238/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a poliesportiu de
Sóller. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5239/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat del
Ministeri d'Educació i Esports per a la construcció del conservatori
de Palma. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
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Palma, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

RGE núm. 5241/96, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a distribució del video "Toy Story". (Mesa de
15 d'octubre del 1996).
Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quines actuacions concretes pensa portar a terme la
Conselleria de Medi Ambient per a la desnitrificació d'aigües
destinades al consum humà?
Palma, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ha informat favorablement la Junta d'Aigües el projecte
d'Emaya de construir un assut al torrent de Lluc en la Serra de
Tramuntana?

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.

Palma, a 8 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

E)

Quin control fa la Conselleria de Medi Ambient del nivell
de nitrats a les aigües destinades al consum humà?
Palma, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

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.

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 la Conselleria de Medi Ambient alguna
actuació de control de la plaga de l'oruga de la processionària
mitjançant la utilització de pesticides químics del tipus
Diflubenzuron (nom comercial Dimilin) que actuen sobre la
quinina necessària per a la metamorfosi en els primeres estadis
larvaris i, si n'és el cas, quin pressupost pensa destinar per a la
lluita química?

Té previst la Conselleria de Foment la reordenació del
trànsit de la carretera PM-803 pel que fa a l'entrada a Sant Antoni
de Portmany?

Palma, a 10 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures va prendre el Govern a través de la
Societat Balear de Capital Risc quan va conèixer l'existència d'una
auditoria feta a Bon Sossec SA, a 31 de desembre del 1993, a la
qual els auditors de l'empresa Ernst & Young es varen abstenir
d'expressar la seva opinió?
Palma, a 1 d'octubre del 1996.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quines actuacions va realitzar el Govern de la CAIB entre
l'any 1990 i el 1995 en el poblat de Torralba de Salord (Menorca)?
Palma, a 2 d'octubre del 1996.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quan es posarà en marxa el Pla de detecció precoç del
càncer de mama?

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.
Quin criteri segueix el Govern per distribuir els ajuts al
tercer món?
Palma, a 30 de setembre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Palma, a 27 de setembre del 1996.
El diputat:
Miquel Gascon i Mir.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Per què el Govern va subvencionar dues vegades pel
mateix concepte -organització del V Congrés Iberoamericàl'"Asociación de mujeres empresarias"?
Palma, a 30 de setembre del 1996.
El diputat:
Francesc Quetglas i Rosanes.

Per què el Govern de la Comunitat ha permès l'impacte
visual que suposa el poliesportiu de Sóller acollit al conveni
Comunitat Autònoma, Ministerio de Educación y Cultura i Consejo
Superior de Deportes?
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quina quantitat espera rebre el Govern de la Comunitat
del Ministeri d'Educació i Cultura per a la construcció del
Conservatori de Palma que tantes vegades ha promès als seus
alumnes i professors?
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin interès té la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria a donar suport a la distribució del video "Toy Story"?
Palma, a 14 d'octubre del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.12. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5100/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
transferència de les competències en guarderies infantils de
Menorca al Consell Insular. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5195/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a activitats del Consell Social Assessor de Política
Lingüística. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5196/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a quines mesures s'han adoptat per aconseguir
l'increment de la presència de l'Institut d'Estudis Baleàrics com a
promotor de la política lingüística. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
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RGE núm. 5197/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a quines reunions ha fet, en quines dates i quines
decisions ha pres la Comissió Interdepartamental de política
lingüística per coordinar l'execució del Decret 100/90, de 29 de
novembre, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials de
l'Administració de la CAIB. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5198/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a quines decisions s'han pres al llarg del 1996 per
a la "fixació d'una convocatòria d'ajuts als ens locals per a
l'establiment d'una xarxa d'assessors lingüístics". (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5199/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a centres d'autoaprenentatge del català. (Mesa de
15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5200/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a iniciatives de normalització en els sectors
empresarial, comercial i turístic de les Illes Balears. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5201/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a organització de cursos de català per a estrangers.
(Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5202/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a col•laboració amb altres comunitats de parla
catalana per a la promoció internacional de la llengua catalana.
(Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5203/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a actes realitzats per a la promoció internacional de
la llengua catalana. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5204/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a ajudes a la normalització lingüística interna i
externa dels centres educatius. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5205/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació del departament de català. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).
RGE núm. 5206/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a potenciació dins el camp de la innovació
educativa de les escoles d'estiu i dels moviments d'escoles
mallorquines, menorquines i pitiüses. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5207/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a estudis de llenguatges d'especialitat i divulgació
d'aquests i d'altres àrees terminològiques. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
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RGE núm. 5208/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a promoció de l'ús de la llengua catalana en els
mitjans de comunicació, mitjançant l'establiment de convenis de
col•laboració, per fomentar la presència del català a tots els
mitjans de comunicació. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5209/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a campanya per a la normalització lingüística en
el món de l'esport. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5210/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a promoció d'activitats artístiques i culturals en
llengua catalana a les escoles. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5211/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a comissió interdepartamental de política
lingüística. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Es Mercadal, a 8 d'octubre del 1996.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.
Quines han estat les reunions que ha realitzat el Consell
Social Assessor de Política Lingüística, en quines dates i quines
decisions ha pres pel que fa a la planificació, organització,
coordinació i supervisió del procés de normalització de la llengua
catalana?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Amb la tramitació de la Llei d'atribució de competències
als consells insulars en matèria d'assistència social s'incloïen les
escoles infantils situades a l'illa de Menorca: Francesc de Borja
Moll i Magdalena Humbert. Per manca d'un acord pel que fa al
seu finançament i, concretament, pel fet que en la valoració
presentada pel Govern el Consell hauria tingut unes pèrdues
anuals de diverses dotzenes de milions, finalment no es van
incloure en la transferència que va entrar en vigor l'1 de gener del
1994.
Posteriorment, el membre de la Comissió Tècnica
Interinsular, Ramon Orfila i Pons, va presentar a la CTI -17/03/94una proposta d'atribució de competències en matèria de guarderies
que incloïa les dues escoletes infantils esmentades. La proposta va
ser rebutjada pels representants del Govern i els diputats del Grup
Popular.
Dia 16 de desembre del 1995, el llavors conseller de
Sanitat, Sr. Cabrer, afirmava a un diari de l'illa de Menorca la
voluntat del Govern de transferir "la titularitat de les escoletes
infantils al Consell Insular", avançant que la valoració seria de
100 milions de pessetes per al 1996. No es varen tornar a tenir
notícies de la qüestió.
Davant el retard del Govern en presentar la proposta, el
Grup del PSM al Consell Insular de Menorca va presentar, dia 28
de maig del 1996, una moció, incloent una proposta de llei per
atribuir les competències esmentades al CIM. El Grup Popular va
trobar que no era convenient ni oportú aprovar-la.
Finalment, en la visita que la Consellera de Presidència
va efectuar a Menorca dia 3 d'octubre del 1996, aquesta ha tornat
a anunciar que "el Govern transferirà al Consell la titularitat de les
seves escoletes infantils" i que aquesta es farà efectiva el 1997.
Quin és el motiu del canvi d'actitud del Govern respecte
d'aquesta transferència al llarg del temps?
Quines dificultats han impedit que des del desembre del
1995 fins a l'actualitat encara no s'hagi presentat cap proposta des
del Govern a la CTI respecte d'aquesta transferència?
En quina data pensa el Govern tenir aprovada la
proposta per ser presentada a la CTI?
No troba el Govern que en aquesta qüestió ja seria hora
que en tost de fer promeses fes efectiva la proposta en forma de
projecte i el remetés a la CTI?

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 comissió.
Quines mesures s'han adoptat per aconseguir l'increment
de la presència de l'Institut d'Estudis Baleàrics com a promotor de
la política lingüística?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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 comissió.

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 comissió.

Quines reunions ha fet, en quines dates i quines
decisions ha pres la Comissió Interdepartamental de Política
Lingüística per coordinar l'execució del Decret 100/90, de 29 de
novembre, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials de
l'Administració de la CAIB?

Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques, anunciades per
l'anterior conseller de Cultura, Educació i Esports, per al 1996,
figurava "l'organització de cursos per a estrangers". Quina avaluació
fa el Govern balear del resultat d'aquests cursos de català dirigits a
estrangers?

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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 comissió.

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 comissió.

Quines decisions s'han pres al llarg del 1996 per a la
"fixació d'una convocatòria d'ajuts als ens locals per a
l'establiment d'una xarxa d'assessors lingüístics"?

Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques anunciades pel
Govern balear per al 1996, una era la de "col•laboració amb altres
comunitats de parla catalana per a la promoció internacional de la
llengua catalana". Quins convenis o altres formes de col•laboració
s'han signat amb les altres comunitats de parla catalana durant l'any
1996, per tal de promocionar internacionalment la nostra llengua?

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques que anuncià
l'anterior conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Bartomeu
Rotger, figurava la creació de centres d'autoaprenentatge del
català. Quants de centres d'autoaprenentatge del català s'han obert
durant l'any 1996? Quines són o seran les seves característiques?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Quins convenis de col•laboració s'han establert amb els
sectors empresarial, comercial i turístic per fomentar l'ús del
català en totes les activitats d'aquests col•lectius?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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 comissió.
Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques anunciades pel
Govern per al 1996, figurava la de "col•laboració amb altres
comunitats de parla catalana per a la promoció internacional de la
llengua catalana". Quines activitats en col•laboració s'han realitzat
per a la realització d'aquest objectiu i quin ha estat el pressupost de
despeses destinat a les referides activitats?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

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

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 comissió.

Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques anunciades pel
Govern balear per al 1996, figurava la d'"ajudes per a la
normalització lingüística interna i externa dels centres: retolació
en català, documentació administrativa i tot tipus de
correspondència". Quines ajudes concretes, per quina quantia i a
quins centres educatius s'han aprovat a càrrec dels pressuposts del
1996 per donar compliment a aquest compromís? I quina és
l'avaluació que fa el Govern d'aquesta actuació?

Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques anunciades pel
Govern balear per al 1996 trobam els "estudis de llenguatges
d'especialitat i divulgació d'aquests i d'altres àrees terminològiques".
Quins estudis de llenguatges d¡especialitat i d'altres àrees
terminològiques s'han realitzat o es pensen realitzar durant l'any
1996, quines mesures per a la divulgació d'aquests estudis s'han
adoptat i quin pressupost s'ha invertit per a la consecució d'aquest
objectiu?

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

O)

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

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 comissió.

Quina avaluació fa el Govern balear de la creació del
Departament de Català, en col•laboració amb el Ministeri
d'Educació i Ciència?

Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques anunciades pel
Govern balear per al 1996 hi figura la "promoció de l'ús de la
llengua catalana en els mitjans de comunicació, mitjançant
l'establiment de convenis de col•laboració per fomentar la presència
del català en tots els mitjans de comunicació". Amb quins mitjans
de comunicació s'han establert convenis de col•laboració durant
l'any 1996, i quina avaluació ha fet el Govern d'aquesta línia
d'actuació?

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Amb quins mitjans de comunicació no s'han establert
convenis de col•laboració al llarg del 1996 i per quina causa?

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 comissió.
Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques anunciades pel
Govern, figura "la potenciació dins el camp de la innovació
educativa de les escoles d'estiu i dels moviments d'escoles
mallorquines, menorquines i pitiüses". Atès que les escoles d'estiu
que organitzaven aquestes ja comptaven amb subvenció
econòmica del Govern balear, i que la potenciació s'ha d'entendre
no com el manteniment sinó com la millora: Quines decisions
s'han pres per tal d'assolir aquest objectiu, quins mitjans
econòmics i materials s'han posat a disposició dels moviments
d'escoles mallorquines, menorquines i pitiüses per a l'èxit d'aquest
objectiu en relació amb les aportacions dels anys anteriors?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Quin pressupost ha destinat el Govern al foment de l'ús del
català en els mitjans de comunicació?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant comissió.
En què ha consistit la campanya per a la normalització
lingüística en el món de l'esport, quin pressupost s'hi ha dedicat i
quina avaluació fa el Govern dels seus resultats?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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Q)

RGE núm. 5224/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a auditories de seguretat vial. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).

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 comissió.

RGE núm. 5225/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a 1996 Any Internacional per a l'eradicació de la pobresa.
(Mesa de 15 d'octubre del 1996).

Entre les vint-i-vuit mesures lingüístiques anunciades pel
Govern per al 1996 hi figura la "promoció d'activitats artístiques
i culturals en llengua catalana a les escoles: teatre a les escoles,
turisme cultural, exposicions i música, banc de dades, etc." Quines
mesures concretes s'han adoptat o s'adoptaran, i quins pressuposts
-concrets per activitat i escola- s'hi han dedicat o s'hi dedicaran,
per al bon compliment d'aquest objectiu?

Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió.
Quines reunions ha celebrat la Comissió
Interdepartamental de Política Lingüística durant l'any 1996;
quines decisions s'han adoptat que afectin a cadascun dels
departaments del Govern i quines avaluacions es fan del
compliment d'aquestes decisions?
Es Castell, a 7 d'octubre del 1996.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5097/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a aplicació d'una línia d'ajuts agroambientals a les
propietats privades incloses en els parcs naturals de les Illes
Balears i en altres espais protegits. (Mesa de 15 d'octubre del
1996).
RGE núm. 5214/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a realització d'auditories energètiques i d'operacions de
demostració en els edificis públics. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Tant en el Parc Natural de Mondragó, en el de l'albufera
de Mallorca i el de l'albufera des Grau, hi ha terrenys de titularitat
pública i d'altres de titularitat privada. Els propietaris d'aquests
darrers han vist restringits els seus drets per mor de la declaració
d'Àrea natural d'especial interès. A més a més, la figura de Parc
Natural atreu més visitants que, a la pràctica, fan un ús públic de
determinades finques.
Considerant que la declaració de parcs naturals no hauria
d'implicar perjudicis econòmics als propietaris, ans al contrari,
hauria de suposar una font d'ingressos alternativa a l'explotació
agrària tradicional i, per tant, un incentiu que fes col•laborar els
particulars en la tasca de protecció i manteniment del Parc, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:
1.- Aplicar una línia d'ajuts agroambientals a les propietats
privades incloses en els parcs naturals de Mondragó, albufera de
Mallorca i albufera des Grau, i en altres espais protegits de les Illes
Balears, a partir de la consideració d'aquests espais com a zona
d'especial protecció per a les aus, d'acord amb els programes
prevists per la Unió Europea.
2.- Aplicar una línia d'ajuts agroambientals i de
restauració d'elements patrimonials a les propietats privades que
siguin obertes al públic, incloses en els parcs naturals de Mondragó,
albufera de Mallorca i albufera des Grau, i altres espais protegits de
les Illes Balears.
3.- Completar l'adquisició de terrenys que siguin
necessaris per a la gestió o l'ús públic en els parcs naturals de
Mondragó, albufera de Mallorca, albufera des Grau i altres espais
protegits de les Illes Balears.
Palma, a 3 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

RGE núm. 5221/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a gestió de ports i aeroports d'interès general a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5222/96, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a conveni de carreteres entre l'Estat i la CAIB. (Mesa de 15
d'octubre del 1996).

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 Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
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El nostre model energètic és insostenible. A les Illes
Balears depenem quasi exclusivament del carbó i el petroli,
recursos no renovables i contaminants. Cada ciutadà consumeix
una mitjana anual d'onze barrils de petroli utilitzats principalment
com a combustible per a automòbils i per als avions, i una tona de
carbó, bàsicament en forma d'electricitat.

La gestió dels ports i aeroports de titularitat estatal per part
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no només significarà
un major aprofundiment en el procés de desenvolupament
autonòmic, també permetrà una millor gestió i aprofitament dels
recursos i instal•lacions existents a la CAIB.

Aquest elevat consum d'energia provoca unes emissions
anuals de diòxid de carboni per càpita de 6,25 tones, molt
superiors a la mitjana mundial. Per tal de frenar el problema del
canvi climàtic provocat per aquest consum excessiu de
combustibles fòssils, cal canviar de política energètica.

Per altra banda, tal com estableix l'article 149.1 de la
Constitució espanyola, els ports i aeroports d'interès general són
competència exclusiva de l'Estat. No obstant això, l'article 150.2
estableix que l'Estat, mitjançant una llei orgànica, podrà transferir
o delegar a les comunitats autònomes una matèria de titularitat
estatal que per la seva naturalesa sigui susceptible de transferència
o delegació.

L'estalvi i l'ús eficient de l'energia són a curt termini les
alternatives més viables i econòmiques a la crema de quantitats
creixents de combustibles fòssils que contaminen l'atmosfera. Però
la seva implementació massiva topa amb obstacles com la manca
de difusió de les noves tecnologies estalviadores o la manca
d'informació sobre el seu potencial.
Per tal de superar aquests obstacles, uns dels instruments
amb els quals compten les administracions públiques és la
realització d'auditories energètiques i d'operacions de demostració
sobre estalvi i ús eficient de l'energia en els edificis públics.
Les auditories energètiques permeten identificar els
diferents consums i proposar mesures d'estalvi i de substitució de
tecnologies malgastadores per tecnologies eficients, les quals
aporten reduccions importants en el consum d'energia
proporcionant els mateixos serveis.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears sol•licita del Govern de
la Nació l'adopció d'un projecte de llei per a l'atribució de
competències i funcions a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de ports i aeroports d'interès general, així com la
titularitat de les instal•lacions i dels recursos econòmics generats.
Palma, a 11 d'octubre del 1996.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

Les operacions de demostració, traducció pràctica de les
auditories energètiques, contribueixen a la difusió de les noves
tecnologies estalviadores, permeten millorar el nivell d'informació
sobre aquestes noves tecnologies i desenvolupen un teixit
empresarial vinculat a l'estalvi energètic.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a realitzar auditories energètiques i operacions de
demostració sobre estalvi i ús eficient de l'energia en els edificis
públics dependents del Govern.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
La condició insular de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears fa que la possibilitat de comunicació amb la resta del
continent només es pugui realitzar per via aèria o marítima. De la
mateixa manera, la nostra economia depèn, en un alt percentatge,
del trànsit portuari i aeroportuari, tant pel que fa a proveïment com
pel que fa als fluxos de visitants, que en un noranta per cent fan ús
del transport aeri.

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.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té
competència exclusiva en matèria de carreteres, tal com estableix
l'article 10.5 del títol segon de l'Estatut d'Autonomia. El traspàs
d'aquesta competència i la seva valoració econòmica, pel Reial
Decret 1527/1984, de dia 1 d'agost, no va preveure la necessitat de
noves inversions.
Aquesta situació, juntament amb la inexistència de
carreteres estatals, ha fet que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pateixi un dèficit crònic en inversió i renovació
d'infraestructures viàries, tal com ha reconegut el Govern de la
CAIB en diverses ocasions.
No obstant això, la Comunitat Autònoma de Canàries, que
també té competència exclusiva en matèria de carreteres en raó de
la seva realitat pluriinsular, ha aconseguit finançament extraordinari
per part de l'Estat mitjançant la signatura d'un conveni de carreteres
específic.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt
presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
CAIB per tal que redacti, en el termini màxim de tres mesos, i
proposi al Govern de la Nació un conveni marc de finançament en
matèria de carreteres perquè entri en vigor en el proper exercici
1997.
Palma, a 11 d'octubre del 1996.
La portaveu:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent Proposició no de llei:

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Atès l'alt índex de mortalitat a les carreteres de les Illes
Balears, encara que motivat per nombroses causes moltes vegades
alienes al propi disseny de les carreteres. Sempre valdrà la pena
que l'administració competent en l'execució de projectes de
carreteres a les nostres illes tengui la màxima previsió en actuar,
en complir les seves responsabilitats.

"Amb motiu de la declaració, per art de l'Assemblea
General de les Nacions Unides, de l'any 1996 com Any
Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, el Parlament de les
Illes Balears -com a màxima institució representativa de la voluntat
popular- fa una crida a totes les institucions públiques i privades de
Balears a realitzar esforços complementaris per a l'erradicació de la
pobresa a la nostra comunitat autònoma i en el món.
El Parlament de les Illes Balears sol•licita, especialment,
del Govern balear que establesqui entre les seves prioritats
pressupostàries l'atenció a un objectiu mundial de eradicació de la
pobresa i cooperació al desenvolupament".

A més, per tal de rendibilitzar a llarg o mig termini els
recursos escassos en la construcció de carreteres que destina el
Govern de la Comunitat Autònoma, evitant obres que acabades de
fer s'han de modificar o refer, per imprevisions dels projectes i
manca de seguretat d'aquests, defectes comprovats en finalitzar les
obres. O simplement que obres acabades de fer, es constitueixin
com a punts negres per la seva alta taxa d'accidentalitat.
Per tal de detectar si el disseny de les noves carreteres
compleixen els requisits de seguretat pels conductors i no sols
factors tècnics d'enginyeria civil, les carreteres a altres països són
sotmeses a auditories de seguretat vial. L'auditoria consisteix a
supervisar el projecte d'una carretera per una empresa diferent a
la que ha elaborat el projecte, i en el seu contingut s'analitzen
aspectes com la senyalització, tipus de pintura, recomanacions de
velocitat màxima, disseny de carrils, longituds mínimes de
seguretat, si són necessàries vies lentes o modificar l'amplitud de
les mitjanes.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la proposició no de llei següent:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a sotmetre a auditoria de seguretat vial tots els
projectes de carreteres que realitzi: projectes de reforma, rotondes
i projectes de nous trams de carreteres.

Palma, a 11 d'octubre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5110/96, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt,
relativa a creació d'un tribunal examinador de l'Insalud a les Illes
Balears, amb sol•licitud de tramitació davant comissió i a tramitar
pel procediment d'urgència.(Mesa de 15 d'octubre del 1996).
RGE núm. 5181/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a condemna dels atacs que posen
en perill el procés de pau al Pròxim Orient, amb sol•licitud de
tramitació davant comissió i a tramitar pel procediment
d'urgència.(Mesa de 15 d'octubre del 1996).
Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Palma, a 14 d'octubre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
A l'any 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides
va proclamar 1996 com Any Internacional per a l'Erradicació de
la Pobresa, "reconeixent que la pobresa és un problema complex
i multidimensional, les arrels de la qual es troben en el domini
nacional i en el internacional, i que la seva eradicació a tots els
països, en particular en els països en desenvolupament, s'ha
convertit en un dels objectius prioritaris dels 90 per promoure el
desenvolupament sostenible".

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista, Nacionalista-PSM, d'Esquerra Unida de les
Illes Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Atès que l'Insalud va convocar oposicions, el 22 de febrer
del 1996, per cobrir places de diverses categories en els seus
hospitals.
Atès que per realitzar les exercicis corresponents a la fase
d'oposició al les especialitats de Tècnics de Laboratori,
Radiodiagnòstic, Radioteràpia, Anatomia Patològica, Medicina
Nuclear, Matrones i Fisioterapeutes, s'hauran de traslladar a Madrid.
Atès que això significa un cost afegit pels residents a les
Illes Balears.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent Proposició no de llei:
"El Parlament de les Illes Balears acorda dirigir-se al
Govern central per tal que es constitueixi un tribunal examinador a
les Illes Balears per cobrir places a diverses categories en els
hospitals de l'Insalud en les especialitats convocades a les
oposicions de dia 22 de febrer del 1996".
Palma, a 8 d'octubre del 1996.
Els portaveus:
J. Francesc Triay i Llopis (GP Socialista).
Pere Sampol i Mas (GP Nacionalista-PSM)
Eberhard Grosske i Fiol (GP d'Esquerra Unida de les Illes
Balears).
Josep Ramon Balanzat i Torres (GP Mixt).
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

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 d'Esquerra Unida de les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Exposició de motius:
D'ençà el passat 25 de setembre, Israel i Palestina han
estat escenari de dramàtics succeïts que posen en perill l'èxit dels
compromisos per la pau en la zona, iniciat en la Conferència de
Madrid.
La responsabilitat d'aquest esclat de violència cau
directament en la inacceptable política posada en marxa per al
Primer Ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, en els seus primers
cent dies de mandat, orientada a incomplir sistemàticament els
principals compromisos subscrits per Tel Aviv amb l'Autoritat
Nacional Palestina.
En aquest sentit, és particularment condemnable
l'obertura de l'anomenat "túnel dels hasmoneos", que ha estat el
detonant últim de la crisi i, sobretot, un nou i inacceptable intent
de l'administració d'israel de modificar l'estatuts de Jerusalem, en
clara violació de la legalitat internacional.
Això succeeix quan saben que la pau al Pròxim Orient
només podrà aconseguir-se i consolidar-se amb l'estricte
compliment dels Acords d'Oslo 1 i 2 en tots els seus terminis i
termes. Per això és necessari que tota la comunitat internacional
exigeixi amb absoluta claredat a Israel el respecte total a aquests
Acords.
És per aquesta causa que el Grup d'Esquerra Unida de
les Illes balears proposa l'aprovació de la següent Proposició no de
llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears, amb gran
preocupació per la nova crisi oberta d'ençà el passat 25 de
setembre en el Pròxim Orient, que presenta com a resultat un
tràgic balanç de morts i ferits i posa en perill el desenvolupament
del procés de pau obert en 1993, expressa la seva convicció que la
pau en la regió només podrà assolir-se i consolidar-se a través del
ple compliment dels Acords d'Oslo, signats per Israel i l'Autoritat
Nacional Palestina, per la qual cosa demana a l'estricte respecte
d'aquests Acords per totes les parts.
2.- El Parlament de les Illes Balears condemna les
decisions preses pel Primer Ministre d'Israel, Benjamin
Netanyahu, durant els primers cent dies de mandat, que posen en
perill el procés de pau i van en contra dels acords internacionals
subscrits per fer-lo possible.
3.- El Parlament de les Illes Balears es dirigeix al
Govern espanyol amb la sol•licitud que posi en marxa les
actuacions que siguin precises, directament o a través de la Unió
Europea, per aconseguir que el Govern d'Israel compleixi els
acords internacionals, i proposant, en cas contrari, l'estudi de la
suspensió de l'Acord d'Associació Unió Europea-Israel.
Palma, a 9 d'octubre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5107/96, del Govern de la CAIB, relatiu a
sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 d'octubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència, que
sol•licita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Agricultura,
Comerç i Indústria, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre la participació de l'empresa pública Foment
Industrial SA en el sector del calçat i en especial en el grup
d'empreses Yanko.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a remissió a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la Proposta d'atribució de competències
als consells insulars en matèria d'ordenació turística, i obertura del
termini per a la presentació d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 d'octubre del 1996, acordà, havent estat presa en
consideració pel Ple de la Cambra la Proposta d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'ordenació turística
(RGE núm. 4001/96), presentada per la Comissió Tècnica
Interinsular, i d'acord amb l'estyablert per l'article 126.4 del
Reglament de la Cambra, de trametre a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals la proposta de referència i obrir el termini
perquè s'hi puguin presentar esmenes que serà de quinze dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest acord.
Aquest termini finalitzarà dia 5 de novembre, a les 13'00 hores.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a adopció d'acord definitiu sobre l'òrgan de
tramitació de les propostes de resolució que puguin derivar-se del
Pla d'atenció a la infància i a l'adolescència en risc (1996-1999),
RGE núm. 4807/96.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 d'octubre del 1996, acordà, conformement amb l'establert
per l'article 172 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus, 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 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Relativa a retirada del Pla energètic regional de les Illes
Balears (RGE núm. 3196/96).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 15 d'octubre del 1996, admeté a tràmit l'escrit de referència i
acceptà la retirada del Pla energètic regional de les Illes Balears.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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