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BR) RGE núm. 6182/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
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BS) RGE núm. 6183/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
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BT) RGE núm. 6184/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
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BU) RGE núm. 6185/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a desenvolupar el sentit crític respecte de les imatges estereotipades i discriminatòries de les dones en la publicitat i en
la programació.
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BV) RGE núm. 6186/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a atenció dels mitjans de comunicació a les problemàtiques a què s'enfronten les dones.
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BX) RGE núm. 6187/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a programes per a la dona, amb participació de dones, i/o realitzats per dones en els mitjans de comunicació.
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BY) RGE núm. 6188/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
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C) RGE núm. 5929/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a informació d'ofertes de treball a les oficines i punts d'informació juvenil.
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D) RGE núm. 5930/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contingut de les negociacions del Govern amb el Bisbat de Mallorca per a la gestió de les instal•lacions juvenil
dependents de la Comunitat Autònoma.
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E) RGE núm. 5931/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a contingut de la pròxima reunió entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Govern de la
Generalitat de Catalunya.
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F) RGE núm. 5932/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a personatges femenins de la història de Menorca en el calendari de la Comissió Interdepartamental de la Dona per al
1997.
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G) RGE núm. 5933/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a reaccions al discurs del president de la CAIB en el marc de la World Travel Market.
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H) RGE núm. 5934/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a opinió del Govern balear sobre les manifestacions del Sr. Rodrigo Rato, relatives al projecte de llei de règim econòmic
i fiscal especial per a les Illes Balears.
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I) RGE núm. 5935/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a realització d'una etapa del Tour de França a l'illa de Mallorca.
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J) RGE núm. 5936/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a actes de la celebració dels cent anys de les Rondalles realitzats a l'illa de Menorca.
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K) RGE núm. 5937/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a concerts de l'Orquestra Simfònica de Balears a Menorca, Eivissa i Formentera corresponents a la temporada 1996-1997.
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L) RGE núm. 5982/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a accidents
mortals a piscines d'ús col•lectiu i platges.
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M) RGE núm. 5983/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aigua que vessa
de l'embassament del Gorg Blau.
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N) RGE núm. 5990/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions del conseller
d'Economia sobre turisme.
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O) RGE núm. 5991/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de la carretera
731 Eivissa-Sant Antoni de Portmany.
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P) RGE núm. 6007/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
per prevenir l'embaràs a l'adolescència.
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permuta o canvi a la propietat denominada "Sa Casa Nova".

2076

R) RGE núm. 6077/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quioscs de la ribera de
Sant Antoni de Portmany.
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S) RGE núm. 6078/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors iniciats per la Conselleria de Turisme.
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T) RGE núm. 6079/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients incoats
que afecten allotjaments turístics que s'exploten sense autorització de turisme.
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U) RGE núm. 6080/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats referents a cada tipus d'infracció de la normativa turística.

2076

V) RGE núm. 6086/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a desglossament
per illes de la secció 32 del projecte de pressuposts per al 1997.
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X) RGE núm. 6087/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de la
suspensió del transvasament d'aigua de l'Ebre.
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A) RGE núm. 5984/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a construcció del carril-bici i línia de tren Palma-Campus
UIB.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5981/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a increment de les actuacions tendents a la conservació
i foment de les races autòctones
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B) RGE núm. 6085/96, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a modificació de l'acord del Consell de Govern de 04.10.96,
pel qual es modifica el programa regional d'ajudes per fomentar les inversions forestals
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 6166/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relatives al II Pla d'Igualtat
d'oportunitats de les dones 1996-1999. (Mesa de 27 de novembre
del 1996).
RGE núm. 6193/96, del Grup Parlamentari Mixt, relatives
al II Pla d'Igualtat d'oportunitats de les dones 1996-1999. (Mesa
de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6194/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relatives al II Pla d'Igualtat d'oportunitats de les dones 19961999. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6196/96, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives al II Pla d'Igualtat d'oportunitats de les dones 1996-1999.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).
Palma, a 27 de novembre 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 preveu l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, presenta les propostes de resolució
següents relatives al Ii Pla d'Igualtat d'Oportunitats de les dones
1996-1999.
1.- El Parlament de les Illes Balears, després d'analitzar
els continguts del II Pla d'igualtat d'oportunitats, considera
necessària la seva devolució al Govern per a nova redacció en la
qual s'incorporin, entre d'altres:
a) Fonamentació dels objectius a assolir, que donin raó
a les accions que es plantegen.
b) Titulars de la responsabilitat política en la realització
de cadascuna de les accions exposades.
c) Instruments de coordinació/cooperació amb la resta
d'institucions públiques i, si s'escau, privades que han d'intervenir
en el desenvolupament de cadascuna de les accions.
d) Recursos econòmics que es destinaran a la realització
de cadascuna de les accions proposades.
e) Recursos humans i materials necessaris que es
preveuen per a obtenir uns resultats òptims en les polítiques de la
dona.
f) Recursos humans i materials disponibles a la
Comunitat Autònoma per a vincular-los al compliment del II Pla
d'igualtat d'oportunitats.
g) Definició de la política a desenvolupar, amb la
priorització dels objectius i la temporalització de les accions que
es pretenen realitzar.

2.- El Parlament de les Illes Balears considera que el II Pla
d'igualtat d'oportunitats per a les dones presentat pel Govern no
perfila l'escenari futur que es vol dissenyar pel que fa al paper de la
dona en la nostra societat, amb ple gaudiment de tots els seus drets.
I així tampoc no defineix els objectius estratègics ni els
plantejaments generals del model d'actuacions a desenvolupar.
3.- El Parlament de les Illes Balears considera que el
desenvolupament del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones,
així com altres polítiques de benestar social que realitza el Govern
i que es troben separades en diverses conselleries, i davant la
negativa d'aquest al seu traspàs als consells insulars, aconsella la
creació d'una Conselleria de Benestar Social.
4.- El Parlament de les Illes Balears, després d'haver
estudiat el Pla, i comprovada la falta de criteris de priorització de les
mesures que es preveuen, insta el Govern balear a donar prioritat a
tres aspectes fonamentals avui: a) el de promoure i assegurar l'accés
en igualtat de la dona als llocs de responsabilitat social, econòmica,
cultural i política; b) el de fomentar i assegurar la corresponsabilitat
en el desenvolupament de les tasques i la presa de decisions
domèstiques; i c) el de treballar per a fomentar i assegurar la
participació equilibrada dels homes i les dones en la presa de
decisions.
5.- El Parlament de les Illes Balears, després d'analitzar el
contingut del II Pla d'igualtat d'oportunitats presentat, i en vista que
no es fixa el finançament de les accions a realitzar, i que aquest
sembla ser que serà indirecte a través de les diferents conselleries
del Govern, amb una previsió de 3.000 milions de pessetes en el
termini de durada del Pla, insta el Govern balear a dotar un únic
programa en la Conselleria de Presidència amb la quantitat prevista
anualment, i que sigui des d'aquest programa i conselleria que,
mitjançant transferència de crèdit, es financiïn les accions concretes
de les que siguin titulars altres conselleries, institucions i entitats.
6.- El Parlament de les Illes Balears, una volta constatada
la falta de la memòria-avaluació del I Pla d'igualtat d'oportunitats
per a les dones, manifesta que aquesta absència de documentació fa
encara més difícil la valoració del II Pla i insta el Govern a la
immediata remissió a la Cambra.
7.- El Parlament de les Illes Balears, davant la falta
d'interlocutor social que participi efectivament en el
desenvolupament de les polítiques d'igualtat per a les dones, insta
el Govern de la CAIB a prioritzar la creació del Consell de les
Dones de les Illes Balears, amb especial atenció al caràcter
pluriinsular de la Comunitat, i assegurant el seu paper en el
desenvolupament, seguiment i avaluació dels resultats de les accions
previstes.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma, en el marc de les propostes de desplegament
normatiu, que presenti el calendari previst per una realització
paral•lela al desenvolupament del Pla.
9.- El Parlament de les Illes Balears, una volta vista la
falta de concreció com es realitzaran les accions previstes al II Pla
d'igualtat d'oportunitats, insta el Govern balear a definir com es
realitzaran les diferents accions, fent constar: a) terminis temporals
de realització de cada acció; b) recursos econòmics disponibles; c)
responsabilitat política de cada acció; d) recursos humans i
materials disponibles; e) abast territorial; f) instruments de
cooperació amb altres institucions i entitats, i aquells que es
considerin necessaris.

BOPIB núm.76 - 29 de novembre del 1996

2047

10.- El Parlament de les Illes Balears, per tal d'aconseguir
una major penetració de les accions a realitzar, insta el Govern
balear a conveniar amb els ajuntaments de les Illes Balears la
participació dels serveis d'atenció primària en el desenvolupament
d'aquelles accions que hagin de tenir una dimensió municipal.

18.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de l'àrea
jurídica del II Pla, insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
adaptar la normativa laboral i de convenis vigents a la CAIB a la
compatibilitat d'horaris pel que fa a situacions familiars de dones
soles amb càrregues familiars.

11.- El Parlament de les Illes Balears, atès que bona part
de les accions proposades estableixen la necessitat d'informar les
dones sobre els diferents aspectes dels seus drets, les seves
problemàtiques, recursos, etcètera, insta el Govern que, en el marc
del II Pla, creï el Telèfon de la Dona, asseguri l'àmplia i
permanent difusió del servei i la seva gratuïtat. Això no obstant,
hauria de ser prioritat d'aquest servei d'urgència vehicular les
demandes de les dones cap a l'atenció presencial especialitzada.

19.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a ampliar l'acció 14 del II Pla, fent especial
a la necessitat de denunciar les ofertes de treball que tenguin un
contingut discriminatori de les dones.

12.- El Parlament de les Illes Balears, atès que bona part
de les accions proposades estableixen la necessitat de realitzar
campanyes de sensibilització i conscienciació, insta el Govern
balear que aquestes obeeixin a la naturalesa interinsular de la
Comunitat i tenguin un abast universal en aquesta.
13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear, en el marc de les accions previstes en l'àrea jurídica, a
vetllar perquè la normativa vigent, i la seva aplicació en les
matèries que afecten la finalitat prevista, sigui respectada a l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma.
14.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a modificar l'acció 2 de manera que quedi formulada així:
"La Comissió Interdepartamental de la Dona coordinarà i
realitzarà el seguiment de les accions i iniciatives duites a terme
en matèria d'igualtat d'oportunitats per les diferents conselleries,
i elaborar un informe semestral a fi de verificar el grau
d'acompliment dels objectius establerts.
Així mateix, aquest informe motivarà la celebració d'una
sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en
cada període de sessions amb la presència de la persona titular de
la Conselleria de Presidència.
15.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
ampliar el contingut de l'acció 7, amb la creació i manteniment de
sengles oficines d'atenció a les víctimes de delictes a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera; així com ampliar la cobertura que
es dóna a l'illa de Mallorca.
16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
ampliar les accions proposades a l'Àrea Jurídica, amb la següent:
la creació d'oficines mòbils d'atenció i assessorament a les dones
que actuïn en les àrees turístiques del territori balear, tant per
oferir serveis d'atenció i assessorament a les treballadores del
sector com a les turistes.
17.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea jurídica del II Pla, insta el Govern balear a presentar, en el
termini de tres mesos, un projecte de llei de fons de garantia de
pensions decretades judicialment.

20.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a substituir l'acció 18 del II Pla per la
següent: "Estudiar, fomentar i difondre les mesures que possibilitin
una millora de la situació laboral de les dones a les zones rurals,
zones econòmicament deprimides i zones turístiques; aquestes
últimes, àrees de concentració de població femenina amb un major
percentatge d'ocupació en precari."
21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a ampliar l'acció 21 del II Pla, orientant també els cursos de
formació a: a) les zones turístiques; b) les zones de concentració de
població immigrada.
22.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a incorporar una nova acció en l'àrea de formació i ocupació,
que seria la següent: realitzar estudis sobre les condicions laborals
de les treballadores de la llar.
23.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a incorporar una nova acció en l'àrea de formació i ocupació,
que seria la següent: realització de campanyes interinsulars que
fomentin la incorporació de la dona a tots els àmbits laborals
especialment en aquells sectors on es trobi infrarepresentada.
24.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a incorporar una nova acció en l'àrea de formació i ocupació,
que seria la següent: facilitar serveis per a l'atenció i cura dels nins
i nines de 0 a 6 anys, i especialment de 0 a 3 anys, no coberts pel
sistema escolar, especialment dirigits a dones soles amb càrregues
familiars, per facilitar la seva incorporació al món laboral.
25.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a incorporar una nova acció en l'àrea de formació i ocupació,
que seria la següent: assegurar la formació necessària de tots els
professionals que han d'actuar en el Servei Balear d'Ocupació (o
denominació definitiva que aquest tengui) per poder prestar l'atenció
necessària a les dones demandants de feina.
26.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a ampliar l'acció 25 amb el següent propòsit: (...) i així
elaborarà un catàleg dels recursos generals i específics referits a les
diferents problemàtiques de les dones del conjunt de les institucions
que operen a les Illes Balears, al qual donarà la més àmplia difusió.
27.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a modificar l'acció 27, perquè el seu contingut sigui el
següent: "Es crearan i mantindran serveis i centres dirigits a dones
en situacions d'especial dificultat social i necessitat, com ara les
dones maltractades, dones soles amb càrregues familiars, etc."
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28.- El Parlament de les Illes Balears, entenent que
l'avortament realitzat fora de les estructures sanitàries amb
garanties per la salut de la dona continua essent un problema real
a les nostres illes, insta el Govern a promoure, com una acció més
de l'àrea de benestar social, campanyes d'informació a la
generalitat de dones perquè coneguin les possibilitats que la
societat ofereix per a la realització d'avortaments en plenes
garanties a la seva salut.
29.- (No admesa per Mesa)
30.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea de benestar social i encara en un marc més ampli del conjunt
del Pla, insta el Govern balear a incorporar als grups de dones amb
situació de major precarietat i dificultat, aquelles que exerceixen
la prostitució, programant accions concretes en aquest camp.
31.- El Parlament de les Illes Balears, davant el
contingut de l'acció 36, insta el Govern Balear que, sense perdre
el fet genèric, dirigeixi aquesta acció especialment a la
problemàtica de les dones embarassades. Així, una acció a afegir
seria: "Garantir a totes les dones embarassades l'atenció (sanitària,
educació per a la maternitat i preparació per al part) que
necessiten durant l'embaràs".
32.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea de Benestar Social, insta el Govern a incorporar una nova
acció que serà la següent: "Desenvolupar una normativa específica
per a la protecció de la salut de la dona en l'àmbit laboral durant
l'embaràs".
33.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea de Benestar Social, insta el Govern balear a incorporar una
nova acció a l'Àrea de Benestar Social, que seria: "Fomentar la
humanització de l'atenció a la dona durant tot el part en els centres
públics i assegurar que la presència de la parella durant el part no
sigui una concessió, sinó un dret de la parella i un suport
emocional a la dona".
34.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea de Benestar Social i de tot el II Pla, com una nova acció a
incorporar, insta el Govern balear a introduir la problemàtica
específica de les famílies monoparentals en totes ls convocatòries
d'ajudes públiques.
35.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea de Benestar Social, insta el Govern balear a incorporar una
nova acció, que seria: "Realitzar un estudi integral sobre la
prostitució a l'àmbit de la Comunitat Autònoma".
36.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea de Benestar Social i en la generalitat del II Pla, insta el
Govern balear a incorporar la següent acció: "Estudiar la situació
de les dones recluses, especialment aquelles amb fills al seu
càrrec, a les Illes Balears i a promoure mesures de reeducació i
reinserció en la societat".
37.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
l'àrea de Benestar Social, insta el Govern a introduir aquesta
acció: "Promoure el desenvolupament dels serveis especialitzats
necessaris i la seva articulació amb els serveis d'atenció primària.
En aquest sentit, es desenvoluparà un programa de creació de
cases d'acollida obeint la naturalesa interinsular de la nostra
Comunitat".

38.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
vincular el desenvolupament de l'acció 46 a la participació de la
xarxa d'Escoles d'Adults de les Illes Balears, i per això obrirà una
línia específica d'ajudes per finançar programes educatius i
formatius especialment dedicats a les dones, o campanyes, que des
de les escoles es promoguin, per afavorir una major participació de
les dones adultes.
39.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de l'àrea
d'Educació, Cultura i Esports, insta el Govern balear a incorporar
aquesta nova acció: "Assegurar la utilització d'un llenguatge no
sexista en tota la informació esportiva que s'emeti per qualsevol dels
sistemes d'informació".
40.- El Parlament de les Illes Balears, en el marc de l'àrea
d'Educació, Cultura i Esports del II Pla, insta el Govern balear a
incorporar la següent acció: "Fomentar especialment els
esdeveniments esportius protagonitzats per dones".
41.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a ampliar l'acció 49 amb el següent contingut: "A l'hora de
la concessió de subvencions i ajudes a les federacions i entitats
esportives, es tindrà en compte l'esforç d'aquestes per fomentar la
participació d'al•lotes, joves i dones".
42.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma que, en el marc de l'àrea d'associacionisme
i cooperació introdueixi la següent acció: "Establir la distinció
d'entitat adherida al II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
perquè, sense que minvi la interrelació amb el conjunt d'entitats i
institucions actuants i la generalitat de les dones, s'estableixin
instruments regulars d'interrelació amb aquelles que promoguin
polítiques d'igualtat d'oportunitats".
43.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a substituir l'acció 64 per la següent: "Reconeguda la
transcendència no només personal, sinó també social, de la
maternitat, s'ha de vetllar perquè la funció de la dona en la
procreació no sigui motiu de discriminació, i, per això, denunciar
les decisions que en el món laboral pugin anar contra les dones per
aquest motiu. Igualment, s'ha de fomentar la participació dels homes
en la criança, cura, atenció i educació dels fills i de les filles a través
de les campanyes necessàries".
44.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a incorporar a l'àrea que cregui més adient en el II Pla l'acció
següent: "Crear un equip tècnic de seguiment i avaluació permanent
de les accions que es desenvolupen i assegurar la participació
ciutadana".
45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a incorporar, a l'àrea que cregui més adient en el II Pla,
l'acció següent: "Crear i desenvolupar, amb convenis amb els
municipis, una xarxa interinsular d'agents d'igualtat d'oportunitats".
46.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat Autònoma a recuperar el projecte de creació de
l'institut Balear de la Dona.
Palma, a 23 de novembre del 1996.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

C)

D'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt,
presenta les propostes de resolució següents relatives al Ii Pla
d'Igualtat d'Oportunitats de les dones 1996-1999.

D'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari NacionalistaPSM, presenta les propostes de resolució següents relatives al Ii Pla
d'Igualtat d'Oportunitats de les dones 1996-1999.

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a retirar el Pla d'Igualtat d'oportunitats de les dones
1996-1999, per elaborar un II Pla de la dona més elaborat i
concret, que reflecteixi la situació real de les dones en aquesta
comunitat i contemplant polítiques concretes d'actuació.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a presentar una memòria valorant els resultats
obtinguts pel I Pla de la dona.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a redactar un nou pla allà on es contempli una estreta
vinculació entre la xarxa d'atenció primària dels diferents
municipis i les projectes concrets que contempli el pla, a més
d'una descentralització dels serveis per illes i comarques.
4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a la creació de la Comissió Balear de la Dona,
assegurant la participació democràtica dels diferents sectors
socials i comptant amb la participació de les organitzacions
feministes, sindicals -àrea de la dona-, UIB -departaments
d'Història, Psicologia, ...-, etc. de les Illes Balears.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a augmentar l'accés i participació de les dones a tos
els camps institucionals públics, tant per que fa als càrrecs polítics
com en els criteris de selecció de personal mitjançant el
mecanisme de discriminació positiva.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a garantir la participació real de la CID en la decisió,
elaboració i execució dels projectes de els diverses conselleries:
publicitat no sexista, educació per la corresponsabilitat, llenguatge
no sexista, etc.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a la realització d'una campanya de sensibilització
ciutadana sobre les desigualtats, fent especial incidència en la
corresponsabilitat en les tasques domèstiques, a mig i llarg
termini, amb pressupost propi i amb un nivell de difusió garantit
a totes les Illes Balears.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a elaborar uns criteris clars de selecció i control,
mitjançant una avaluació constant, dels projectes als quals es
donaran subvencions.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
1.- Crear l'institut Balear de la Dona abans del 31.12.97.
2.- Trametre, en el termini de dos mesos, una comunicació
al Parlament a partir de les memòries del I Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones.
3.- Crear, en el termini de sis mesos, un òrgan de consulta
que integri federacions, institucions i organitzacions que treballin en
el tema de la dona, amb la finalitat de ser un fòrum de debat i
participació.
4.- Donar comptes cada sis mesos en el si de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament sobre el grau
de compliment del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
1996-1999.
5.- Especificar la dotació pressupostària que cada
conselleria destina al II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
1996-1999.
6.- Presentar, en el termini de dos mesos, els projectes i
actuacions concretes que realitzarà cada conselleria, així com els
terminis d'execució, en el marc del II Pla d'igualtat d'oportunitats
per a les dones 1996-1999.
7.- Establir els instruments i criteris d'avaluació per
valorar el grau de compliment del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones 1996-1999.
8.- Incrementar els serveis d'informació i assessorament
a la dona, de tal manera que s'arribi a totes les zones de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
9.- Establir una coordinació entre el Govern, consells
insulars i ajuntaments per tal d'aprofitar la xarxa d'atenció primària
i altres infraestructures ja existents, amb la finalitat d'apropar a la
dona els projectes i actuacions del II Pla d'igualtat d'oportunitats per
a les dones 1996-1999.
10.- Realitzar, a través de la Conselleria de Comerç,
campanyes per potenciar l'ús no sexista de le joguines.
11.- Realitzar convenis amb els consells insulars per tal
d'incentivar la pràctica esportiva en les nines i les dones.

9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a la col•laboració amb associacions que realitzin
projectes per millorar les condicions de vida de les dones del Sud,
destinant un 0,7% del pressupost de la CID.
Palma, a 26 de novembre del 1996.
El portaveu:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

Palma, a 26 de novembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveu l'article 169 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista,
presenta les propostes de resolució següents relatives al Ii Pla
d'Igualtat d'Oportunitats de les dones 1996-1999.
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1.- El parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a retirar el II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les
dones per ésser refet a partir d'objectius, de pressuposts i
actuacions concretes que suposin una vertadera priorització per
part del Govern de la Comunitat en polítiques d'igualtat.

11.- El Parlament de les illes balears insta el Govern de la
Comunitat a incloure en el Pacte per l'Ocupació mesures que ajudin
a la contractació de dones aturades de llarga durada i amb càrregues
familiars.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a especificar en els Pressuposts Generals de la
Comunitat cadascuna de les assignacions que suposi el treball per
la igualtat dins els 1000 milions anunciats.

12.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a promoure la participació de les dones en la pràctica
esportiva, facilitant assignacions pressupostàries a ajuntaments i
entitats que col•laborin amb aquest programa d'accés i formació
esportiva a tots els pobles de les illes.

3.- El Parlament de les Illes Balears creu urgent i
necessari que el Govern de la Comunitat creï un Consell de la
Dona amb màxima participació d'institucions i associacions que
treballen per la igualtat d'oportunitats a cada una de les Illes
Balears. Que treballarà pel seguiment, dinamització i compliment
del II Pla, així com l'elaboració d'indicadors qualitatius i
quantitatius que permetin una valoració continua dels objectius
aconseguits.

13.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a augmentar les assignacions pressupostàries
destinades a programes específics de serveis socials que ajudin a la
integració social de les dones: escoles infantils, menjadors escolars,
assistència social domiciliària, xarxa de cures pal•liatives,...
Palma, a 26 de novembre del 1996.
El portaveu:
Francesc Triay i Llopis.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a proposar i adoptar de mesures de discriminació
positiva per avançar en la participació paritària a totes les
institucions públiques.
5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a aconseguir en el termini de tres anys, serveis
d'assessoria jurídica gratuïta a tots els punts d'informació per la
igualtat d'oportunitats per a les dones i l'accés gratuït a la justícia
per totes les dones amb insuficiència de recursos, víctimes de
violència i de la discriminació.
6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a dotar a tots els punts d'informació en un període
d'un any de serveis d'assessorament laboral per l'autoocupació i
formació, per facilitar en definitiva l'accés de les dones al treball.
7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a dotar a cadascuna de les Illes de serveis
d'informació suficientment dotats per l'acolliment, assistència
psicològica, social i jurídica a dones víctimes de maltractes,
violència familiar o famílies amb greus crisi de convivència.
8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a dotar de major suport econòmic a l'ensenyament
d'adults, que arribi a totes les poblacions. Amb programes
d'alfabetització i de cultura accessibles a totes les dones.
9.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a elaborar anualment, amb la col•laboració de
sindicats, patronals i associacions que treballen per la igualtat i
institucions, programes de formació generals i específics, destinats
a les dones, per a donar sortida a la demanda de formació per
accedir al mercat de treball, reciclatge, i promoció laboral.
10.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
la Comunitat a promoure campanyes d'educació sexual i ús dels
anticonceptius, a tots els nivells i sectors de la població,
començant per l'escolar.

3.8. INTERPEL•LACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5900/96, del Grup Parlamentari Socialista, al
Govern de la CA, relativa a política del Govern en relació a la
creixent contractació de places turístiques en l'especialitat del "tot
inclòs". (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5928/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, al Govern de la CA, relativa a política
higiènicosanitària i de seguretat de les piscines turístiques i d'ús
col•lectiu i les platges. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que
preveuen els articles 149 i següents del Reglament de la Cambra,
interpel•la el Govern de la Comunitat Autònoma sobre la política
del Govern en relació amb la creixent contractació de places
turístiques en l'especialitat de "tot inclòs".
La pràctica del "tot inclòs" dins el sector de l'hoteleria
s'està implantant cada vegada més a les nostres illes. Aquesta
pràctica pot tenir uns efectes econòmics desastrosos pel sector de
l'oferta complementària i una pèrdua de molts de llocs de treball
dins d'aquest sector. Així mateix pot provocar la desaparició de part
de la xarxa comercial de les zones turístiques.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista interpel•la el
Govern sobre la política del Govern en relació a la creixent
contractació de places turístiques en l'especialitat del "tot inclòs".
Palma, a 14 de novembre del 1996.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents
del Reglament de la Cambra, la diputada sotasignant interpel•la el
Govern de la Comunitat Autònoma sobre la política
higiènicosanitaria i de seguretat de les piscines turístiques i d'ús
col•lectiu i les platges.
Segons el Decret 53/95, de 18 de maig, el Govern balear
té les competències sobre la seguretat i les condicions sanitàries
de les piscines d'establiments turístics i d'usos col•lectius. També
s'estableix el funcionament del consell assessor d'aquestes
competències. Atesa la problemàtica viscuda a la nostra comunitat
el proppassat estiu, quant a seguretat i senyalització a les platges
públiques i a les piscines d'ús públic.
Per tot això, interpel•lam el Govern sobre la política
higiènicosanitària i de seguretat de les piscines turístiques i d'ús
col•lectiu i les platges.
Palma, 12 de novembre del 1996.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA
ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5899/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de ràdio autonòmica. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5938/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a composició interdepartamental de la dona.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5939/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mecanismes per la difusió de la normativa legal
i la jurisprudència en matèria d'igualtat d'oportunitats per a la
dona. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5940/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a compliment de l'Acció 5 del II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5941/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a compliment de l'Acció 6 del II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
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RGE núm. 5942/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures per a la prevenció, assistència i denúncia
de la violència exercida contra les dones a tots els àmbits. (Mesa de
27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5943/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a informació i formació de professionals en matèria
d'igualtat d'oportunitats i aplicació de la legislació vigent. (Mesa de
27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5944/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures per donar compliment a l'Acció 8 del II
Pla d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 5945/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a promoure l'ús del llenguatge no sexista. (Mesa de
27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5946/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a informació sobre els drets laborals de les dones.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5947/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a coneixement de la situació sòciolaboral de les
dones. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5948/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures per al compliment de l'Acció 14 del II Pla
d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones. (Mesa de 27 de novembre
del 1996).
RGE núm. 5949/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures per evitar l'assetjament sexual en el lloc
de treball. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5950/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a difusió de la informació sobre les ajudes i
subvencions en matèria de contractació, creació d'empreses o
cooperatives. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5951/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a foment de l'autoocupació i iniciativa empresarial
de les dones. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5952/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a presència d'empreses gestionades per dones a
trobades comercials, fires, etc. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5953/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a oferta de formació ocupacional per a les dones.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).
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RGE núm. 5954/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a participació equitativa de les dones en les
accions formatives promogudes a l'àmbit de la Comunitat
Autònoma. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5965/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a promoció de les investigacions sobre la salut de
les dones i la millora de la qualitat de vida d'aquestes. (Mesa de 27
de novembre del 1996).

RGE núm. 5955/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures per afavorir l'orientació, la formació i
el desenvolupament personal de les dones per a la recerca de feina.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5966/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a preparació de les dones per al procés
d'envelliment. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5956/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a mesures per fomentar la promoció de les dones
a llocs de major responsabilitat en els treballs que ocupen. (Mesa
de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5957/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a recursos i prestacions socials i sanitàries de les
diferents institucions. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5967/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a accés als mètodes de planificació familiar,
especialment entre joves i adolescents. (Mesa de 27 de novembre del
1996).
RGE núm. 5968/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a assistència jurídica, psicològica i social a les
dones víctimes de la violència. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5958/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a variable de gènere en les polítiques socials de
les diferents institucions. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5969/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a formació dels professionals que entren en contacte
directe amb les víctimes de la violència exercida contra les dones.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5959/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació i manteniment de centres i serveis
destinats a dones en situacions d'especial necessitat social. (Mesa
de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5970/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a campanyes de sensibilització en pro d'una
educació no sexista. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5960/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a cursos i jornades d'informació pels agents que
treballen en el camp de la inserció social. (Mesa de 27 de novembre
del 1996).

RGE núm. 5971/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a control perquè els llibres de text i materials
curriculars observin un llenguatge, unes imatges i uns continguts que
respectin el principi de la no discriminació per raó de sexe. (Mesa de
27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5961/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a variable de gènere en les campanyes de
sensibilització sobre exclusió, marginació o discriminació social.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5972/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a eliminació de les desigualtats sexistes a l'escola i
promoció del desenvolupament integral dels nins i les nines. (Mesa de
27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5962/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a factor de correcció en els criteris de concessió
d'ajudes i d'habitatges socials. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5973/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a cursos, seminaris o jornades de formació per al
professorat dels centres escolars i per als agents socials. (Mesa de 27
de novembre del 1996).

RGE núm. 5963/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a programes de formació per a dones en situació
d'exclusió. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5964/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a campanyes d'informació, prevenció i tractament
de malalties que afectin especialment a les dones. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).

RGE núm. 5985/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions de
l'Ibavi no realitzades a Palma durant l'any 1996. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 5986/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a segon
tram de la carretera Maó-Fornells. (Mesa de 27 de novembre del
1996).
RGE núm. 5987/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació de la Unió Europea per energies renovables i regasificació
el 1996. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
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RGE núm. 5988/96, de l'Hble. Sra. Diputada Joana M.
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació de la Unió Europea per energies renovables i
regasificació el 1997. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6061/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M.
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a campanyes dirigides a infants i joves. (Mesa de 27 de novembre
del 1996).
RGE núm. 6062/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M.
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a campanyes destinades a eradicar la mendicitat i l'explotació
infantil. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6063/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M.
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a places creades i dotades en pisos i residències per a la tercera
edat. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6064/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M.
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a pisos per a disminuïts lleus i mitjans. (Mesa de 27 de novembre
del 1996).
RGE núm. 6065/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M.
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a inversions en la creació d'un centre especial de prevenció de
delinqüència de menors. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6066/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M.
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a inversions realitzades a centres de disminuïts. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6067/96, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina M.
Bover i Nicolau, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a inversions realitzades a centres per a drogaaddictes. (Mesa de 27
de novembre del 1996).
RGE núm. 6069/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
places d'agroturisme i turisme rural creades durant l'any 1996.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6073/96, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Sansó
i Servera, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
peticions presentades al II Pla d'embelliment de les zones
turístiques. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6076/96, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució als
problemes del segon cinturó de Ronda d'Eivissa. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6091/96, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila
i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
eliminació del projecte OTI. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6167/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a estudis i investigacions sobre igualtat
d'oportunitats. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
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RGE núm. 6168/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudis i investigacions sobre el paper de les dones al llarg
de la història en tots els àmbits de la nostra societat. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6169/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estimular l'interès per les noves tecnologies. (Mesa de 27
de novembre del 1996).
RGE núm. 6170/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'ús no sexista de les joguines. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6171/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de la participació de les dones adultes perquè
participin en els programes culturals i de formació. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6172/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de la formació complementària de les dones de
l'àmbit rural. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6173/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'educació esportiva mixta a tots els nivells
educatius. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6174/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació esportiva de les nines i de les dones. (Mesa de
27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6175/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a participació a les activitats culturals i d'oci, especialment
en l'àmbit rural. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6176/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de les activitats artístiques, culturals i esportives
desenvolupades per dones a fi de promoure la seva participació en
aquestes àrees. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6177/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment del moviment associatiu de les dones. (Mesa de 27
de novembre del 1996).
RGE núm. 6178/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a associacions que desenvolupen polítiques d'igualtat
d'oportunitats. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6179/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a assessorament i suport tècnics a les associacions i
organitzacions. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
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RGE núm. 6180/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I. Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a foment de l'intercanvi entre les associacions que
desenvolupen programes d'igualtat d'oportunitats. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6181/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a programes de cooperació amb altres regions
d'Europa i institucions en el marc de la igualtat d'oportunitats.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).

A quants informes més del Govern es donen instruccions
a funcionaris, contractats o col•laboradors relatives a "tenir la boca
tancada" sobre algun projecte?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 6182/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a compromís davant les causes de la desigualtat
que subsisteixen al món. (Mesa de 27 de novembre 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 escrita.

RGE núm. 6183/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a campanyes de sensibilització i de
corresponsabilitat en les tasques familiars i domèstiques. (Mesa de
27 de novembre del 1996).

L'acció 1 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les dones
assenyala l'objectiu d'integrar totes les conselleries i organismes
dependents del Govern en la Comissió Interdepartamental de la
Dona.

RGE núm. 6184/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a promoció de l'accés de les dones als llocs de
decisió en tots els camps. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6185/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a desenvolupar el sentit crític respecte de les
imatges estereotipades i discriminatòries de les dones en la
publicitat i en la programació. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6186/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a atenció dels mitjans de comunicació a les
problemàtiques a què s'enfronten les dones. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6187/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a programes per a la dona, amb participació de
dones, i/o realitzats per dones en els mitjans de comunicació. (Mesa
de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6188/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep I.
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a seguiment dels anuncies publicitaris que
transmeten imatges i/o continguts discriminatoris. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).

Quins instruments preveu el Govern per establir espais de
debat, i consolidar-los, amb entitats que siguin interlocutores
representatives de les dones i amb altres institucions que actuen a
les Illes Balears que es preveu en l'acció 3 del Pla?
Quin pressupost es preveu per al funcionament d'aquests
instruments de diàleg i cooperació? A quina partida pressupostària
es vincularan aquestes despeses corresponents a l'exercici del 1997?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
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.
Atès que l'acció 4 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a
les dones estableix l'objeciu de difondre la normativa legal i la
jurisprudència en matèria d'igualtat d'oportunitats
Quins instruments es faran servir perquè aquesta
documentació i informació arribin a la totalitat de les dones i de les
persones interessades al conjunt de les Illes Balears?

Palma, a 17 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Quin paper tindran els ajuntaments, els sindicats, les
organitzacions empresarials, les organitzacions representatives de
les dones, i altres, en la difusió d'aquesta informació?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin departament del Govern balear serà el responsable
de l'execució d'aquesta acció? I de quins recursos humans disposarà
per a la seva realització?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quin és el cost dels estudis realitzats per dur a terme la
ràdio autonòmica de les Illes Balears? Quin és el cost total de
projecte? En quina partida estan consignats els fons necessaris per
a poder fer front a aquest projecte?
Quines raons són les que han aconsellat el Govern a
mantenir en secret aquesta iniciativa?
Quins són els terminis per a la posada en marxa?
Quin paper està reservat en aquest projecte a Ràdio
Nacional d'Espanya? Com es compatibilitza la petició a RTVE, a
través del grup de representants del PP en el Consell Assessor de
RTVE, de posada en funcionament de Ràdio 4 a les Illes Balears,
amb aquest projecte?

Quin pressupost es preveu per a la realització d'aquesta
acció?, especificant-ne partida i quantia corresponent al Pressupost
del 1997.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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)

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.

L'acció 5 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu "vetllar perquè les disposicions legislatives,
reglamentàries i administratives s'adeqüin al principi d'igualtat i
no discriminació per raó de sexe, promovent la dignitat de dones
i homes en el lloc de feina i en la societat en general".

L'acció 7 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les dones
preveu la prevenció, informació assistència i denúncia de la
violència exercida contra les dones en tots els àmbits.

El seguiment de les disposicions legislatives,
reglamentàries i administratives a què fa referència l'acció 5, es
refereix únicament a les acordades pels poders legislatiu i executiu
de la Comunitat Autònoma, o tindrà en compte les que s'acordin
en totes les administracions públiques que actuen a les Illes
Balears?

Quines mesures pensa prendre el Govern perquè qualsevol
dona, independentment del lloc de residència en la comunitat, pugui
ser assistida en cas de violència de tot tipus de la qual hagi estat
víctima?

De quina manera preveu el Govern l'acció de vetllar
perquè les disposicions de les entitats locals i les consells insulars
s'adeqüin al principi d'igualtat i no discriminació per raó de sexe?
Quin departament del Govern balear serà el titular i
responsable del desenvolupament d'aquesta acció?

És per això que es formulen les preguntes següents:

Quines mesures pensa prendre el Govern per prevenir,
informar, assistir i denunciar la violència exercida contra les dones
a tots els àmbits, assegurant la cobertura total de les Illes Balears i
l'exercici en tots els àmbits?
Quins recursos humans i econòmics pensa dedicar el
Govern balear per a la realització d'aquesta acció?, especificant-ne
quantia concreta i partida pressupostària corresponent a l'exercici
1997.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quina conselleria o departament del Govern balear serà
responsable del compliment d'aquesta acció?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin calendari preveu el Govern balear per desplegar les
mesures per assegurar l'efectivitat del propòsit assenyalat en l'acció
7 del Pla?

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.
L'acció 6 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu informar les dones sobre els seus drets perquè en
puguin fer ús "garantint la seva aplicació i denunciant, en el seu
cas, l'incompliment".
És per això que formulam les següents preguntes:
Quins instruments posarà en funcionament el Govern
balear per assegurar que la generalitat de les dones de les Illes
Balears tenguin coneixement dels seus drets i puguin denunciar,
si és el cas, els incompliments?
Quina conselleria del Govern balear serà responsable del
desenvolupament d'aquesta acció?
Quin paper es preveu que tenguin els consells insulars,
ajuntaments i entitats socials i econòmiques en el
desenvolupament d'aquesta acció?
Quin pressupost es preveu per assegurar la xarxa
suficient per fer arribar a les dones la informació sobre els seus
drets i recollir les denúncies que, per incompliment, aquestes
puguin formular?, especificant-ne quantia i partida pressupostària
corresponent a l'exercici 1997.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

G)

I)

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

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

L'acció 8 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu l'organització de cursos, seminaris, fòrums de debat,
etc., destinats a informar, formar i sensibilitzar diferents
professionals en matèria d'igualtat d'oportunitats, així com de
prepara-los per a millorar l'aplicació de la legislació vigent en la
matèria.

L'acció 11 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la promoció de la utilització d'un llenguatge no sexista
en els textos legals.

És per aquest motiu que formulam les preguntes
següents:
Quins cursos, seminaris i fòrums de debat estan prevists
per realitzar durant l'any 1997?, especificant-ne contingut de
cadascun, data de realització i lloc de realització.
A quins professionals en concret es destinaran aquestes
activitats?
De quina manera s'assegurarà l'abast pluriinsular
d'aquestes activitats?
Quina conselleria o conselleries, departament o
departaments, del Govern balear seran responsables de la
realització d'aquestes activitats?
Quin pressupost està previst, en l'exercici del 1997, per
a la realització d'aquests cursos, seminaris, fòrums de debat, etc.?,
especificant-ne partida o partides corresponents.

Davant això formulam les preguntes següents:
Es vigilarà l'ús d'un llenguatge no sexista en totes les
comunicacions emeses per les diferents conselleries i departaments
del Govern balear? En cas afirmatiu, quines mesures es posaran en
funcionament per a controlar el compliment d'aquest propòsit en
totes les comunicacions del Govern balear?
Es vigilarà l'ús d'un llenguatge no sexista en totes les lleis
que es discuteixin i aprovin en el Parlament de les Illes Balears?
Com es promourà l'ús d'un llenguatge no sexista en totes
les comunicacions emeses pels consells insulars i els ajuntaments i
altres ens locals de les Illes Balears?
Quina conselleria, o departament, del Govern balear serà
responsable de promoure aquestes mesures i controlar les
comunicacions del Govern per evitar l'ús de llenguatge sexista?
Quins recursos pressupostaris es disposaran per al
compliment d'aquests objectius en l'exercici del 1997?, especificantne partida pressupostària i quantia prevista.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
L'acció 8 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu establir mecanismes de col•laboració, coordinació
i cooperació amb els organismes competents a fi de completar el
procés d'adequació de l'ordenament jurídic al principi d'igualtat i
no discriminació per raó de sexe i fer que l'aplicació d'aquests
principis sigui real i efectiva.

D'acord amb 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.
L'acció 12 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la informació sobre els drets laborals de les dones i
garantir-ne el seu compliment.
Davant això formulam les preguntes següents:
Quins instruments es desplegaran per assegurar que la
informació sobre els seus drets laborals arribi a totes les dones?

Davant aquest propòsit formulam les preguntes següents:
Quines mesures, a judici del Govern balear, fan falta o
són necessàries per "completar el procés d'adequació de
l'ordenament jurídic al principi d'igualtat i no discriminació per
raó de sexe"?
Quins són els "organismes competents" que segons el
Govern balear tenen competència per a completar aquest procés?
Quins instruments i recursos es faran servir per a
establir mecanismes de col•laboració, coordinació i cooperació
amb els referits organismes competents?
Quina conselleria, o departament, del Govern balear serà
responsable d'establir aquestes línies d'actuació?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quin paper tindran els ajuntaments, oficines d'informació
sociolaboral, sindicats, organitzacions empresarials, etc., en
l'emissió d'aquesta informació?
Quines mesures prendrà el Govern per a garantir el
compliment dels drets laborals de les dones?
Quina conselleria, o departament, del Govern balear serà
responsable de promoure aquestes mesures?
Quins recursos pressupostaris es disposaran per al
compliment d'aquests objectius en l'exercici del 1997?, especificantne partida pressupostària i quantia prevista.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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)

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.

L'acció 13 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu aprofundir en el coneixement de la situació
sociolaboral de les dones.

L'acció 14 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats determina
una decisió categòrica: assegurar l'aplicació efectiva del principi de
no discriminació en les ofertes de treball i en la publicitat
d'aquestes, i vetllar perquè els procediments de selecció i de
contractació no contenguin elements discriminatoris, garantint així
el principi d'igualtat d'oportunitats.

Davant això formulam les preguntes següents:
Quins instruments es desplegaran durant l'any 1997 per
aprofundir en el coneixement de la situació sociolaboral de les
dones? Com es preveu tractar la diferent situació segons àmbit
laboral?
Quin paper tindran els ajuntaments, oficines
d'informació sociolaboral, sindicats, organitzacions empresarials,
etc., en la realització d'aquesta acció?
Quina conselleria, o departament, del Govern balear serà
responsable de realitzar els estudis necessaris per a obtenir aquest
major coneixement?
Quins recursos pressupostaris es disposaran per al
compliment d'aquests objectius en l'exercici del 1997?,
especificant-ne partida pressupostària i quantia prevista.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

És per això que formulam les preguntes següents:
Quines mesures adoptarà el Govern balear durant l'any
1997 per tal de donar compliment a aquests objectius?
De quina manera es vetllarà per evitar la discriminació en
els procediments de selecció i de contractació de persones per a un
lloc de treball?
Quins recursos humans i materials habilitarà el Govern per
assegurar la realització d'aquestes accions i que el seu abast sigui
general a totes les illes i situacions?
Quina conselleria, o departament, del Govern balear serà
responsable de dirigir iniciatives encaminades a assegurar
l'aplicació efectiva del principi de no discriminació per raó de sexe
en el procediment d'accés al treball i en els desenvolupament del
propi treball?
Quina quantitat dedicarà el Govern balear per al
finançament d'aquestes accions a càrrec del pressupost del 1997?,
especificant-ne partida o partides pressupostàries.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
L'acció 15 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu campanyes de prevenció, informació i sensibilització
sobre l'assetjament sexual en el lloc de treball.
Davant aquesta previsió formulam les qüestions següents:
Quines campanyes concretes es preveuen desenvolupar al
llarg de l'any 1997 per tal de prevenir, informar i sensibilitzar la
societat sobre l'assetjament sexual en el lloc de treball?
Quines mesures es pensen prendre per assegurar l'abast
interinsular i ampli d'aquestes activitats?
Quina conselleria o conselleries, departament o
departaments, del Govern balear seran responsables de la realització
d'aquestes campanyes?
Quina quantitat està prevista destinar a aquestes accions
a càrrec dels pressuposts per al 1997?, especificant-ne partida o
partides corresponents.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

2058

BOPIB núm.76 - 29 de novembre del 1996

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

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.

D'acord amb 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.

L'acció 17 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la difusió de "la informació que hi hagi sobre les
ajudes i les subvencions en matèria de contractació, creació
d'empreses o cooperatives, tant a nivell autonòmic, com nacional
i comunitari".

L'acció 19 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu facilitar la presència d'empreses gestionades per dones
a trobades comercials, fires, etc.

És per això que formulam les preguntes següents:

Quines mesures pensa prendre el Govern balear durant
l'any 1997 per assegurar la presència d'empreses gestionades per
dones a trobades comercials, fires, etc.?

Quines ajudes o subvencions per la contractació, creació
d'empreses o cooperatives, tant de procedència autonòmica, com
de l'Estat Espanyol, com de la Unió Europea estan avui en
vigència?

En el cas que aquestes fires i trobades comercials se
celebrassin a Mallorca, quines mesures pensa prendre el Govern per
assegurar la presència d'empreses gestionades per dones a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera.

Quins instruments es crearan o es faran servir per a fer
que aquesta informació arribi a la totalitat dels agents interessats
o actuants en la matèria?

En el cas que aquestes fires i trobades comercials se
celebrassin fora de les Illes Balears, ja a Espanya o altres països,
quines mesures pensa prendre el Govern per facilitar la participació
de les empreses balears gestionades per dones?

Quina conselleria o conselleries, i els departaments
corresponents, seran responsables de la transmissió d'aquesta
informació?
Quina assignació pressupostària està prevista en el
Pressupost de la CAIB per al 1997 per al compliment d'aquest
objectiu?, especificant-ne partida o partides corresponent.

Quina conselleria o conselleries seran titulars de la
realització d'aquesta acció? Quins recursos humans i materials es
posaran a disposició per a l'obtenció dels resultats esperats?
Quina assignació pressupostària es preveu, en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997, per a donar
compliment a aquestes mesures?, especificant-ne partida o partides.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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

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

L'acció 18 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu el foment de l'autoocupació i l'estimulació de la
iniciativa i capacitat empresarial de les dones, especialment a les
zones rurals.

Quina serà l'oferta de formació ocupacional per a les
dones que el Govern balear preveu desenvolupar durant el 1997
mitjançant el Fons Social Europeu?

Quines mesures pensa adoptar el Govern balear durant
l'any 1997 per fomentar l'autoocupació de les dones, especialment
a les zones rurals?

Quines mesures es prendran perquè aquesta oferta abasti
la totalitat del territori de les Illes Balears?

Quines mesures pensa adoptar el Govern balear, durant
l'any 1997, per fomentar la iniciativa i la capacitat empresarial de
les dones?, especificant-ne l'abast territorial d'aquestes mesures.

Quins mecanismes es faran servir per assegurar que
l'oferta de formació ocupacional sigui establerta després d'escoltar
els interlocutors socials de les dones?

Quina conselleria o conselleries seran responsables de
l'adopció, manteniment i avaluació d'aquestes possibles mesures?

Quina conselleria o conselleries seran responsables de
posar en marxa l'oferta de formació ocupacional per a les dones
durant l'any 1997?

Quina assignació pressupostària es preveu, en els
pressuposts generals pel 1997, per a l'adopció de mesures tendents
al foment de l'autoocupació i la iniciativa empresarial de les
dones?, especificant-ne partida o partides corresponents.

Quina assignació pressupostària està prevista en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997 per a la realització
d'una oferta de formació ocupacional per a les dones?, especificantne partida o partides.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

R)

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.

L'acció 22 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu garantir i fomentar que "en les accions formatives de
totes les matèries, promogudes a l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, s'animi a la participació equitativa
de les dones a fi d'evitar la segregació laboral".

L'acció 23 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu afavorir "l'orientació, la formació i el
desenvolupament personal per a la recerca de feina".

Quines mesures pensa prendre el Govern per assegurar
el compliment dels propòsits referits anteriorment en tota l'oferta
formativa pròpia?
Quines mesures pensa prendre el Govern balear per
assegurar la participació equitativa de les dones en totes les
accions formatives de la CAIB, realitzades per iniciativa d'altres
institucions o entitats?

Quines mesures pensa prendre el Govern balear per
afavorir l'orientació, la formació i el desenvolupament personal de
les dones per a la recerca de feina?
Quines mesures pensa prendre el Govern per assegurar
que aquesta acció tengui un àmbit interinsular, i arribi a la
generalitat de les dones interessades?
Quins recursos humans i materials pensa el Govern balear
que són necessaris per aconseguir l'èxit d'aquesta acció?

Quins recursos humans i materials pensa crear el Govern
balear per tal d'assegurar el compliment dels objectius expressats
en l'acció 22 del II Pla?

Quina conselleria o conselleries seran responsables de
desenvolupar mesures d'orientació, formació i desenvolupament
personal de les dones per a la recerca de feina?

Quina conselleria o departament del Govern serà la
responsable d'assegurar el compliment d'aquesta acció?

Quina és la partida o partides prevista, amb l'assignació
concreta, en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997 per tal
de desenvolupar correctament aquestes mesures?

Quina assignació pressupostària es preveu, en els
pressuposts generals de la CAIB per al 1997, per poder adoptar les
mesures necessàries per fer possible els objectius expressats?,
especificant-ne partida o partides.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
L'acció 24 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu el foment de la promoció de les dones a llocs de major
responsabilitat en els treballs que desenvolupen.
Quines mesures en aquest sentit ha pres el Govern balear
durant els darrers deu anys, per tal d'afavorir la promoció de la dona
a llocs de major responsabilitat en els treballs que ocupen dins la
pròpia administració autonòmica?
Quines mesures pensa prendre el Govern balear per a
fomentar la promoció de la dona a llocs de treball de major
responsabilitat en els treballs que desenvolupen: a) en la mateixa
administració autonòmica; b) en l'administració municipal; c) en les
empreses i ens dependents de l'administració autonòmica i local; d)
en l'empresa privada?
Quins recursos humans i material pensa crear el Govern
balear per a assegurar el compliment d'aquesta acció 24 del II Pla?
Quina conselleria o conselleries seran les responsables de
desenvolupar, finançar i avaluar els resultats de les mesures preses
per a realitzar l'acció 24?
Quina és la partida o partides previstes, amb l'assignació
concreta, en els pressuposts generals de la CAIB per al 1997, per tal
de desenvolupar els programes i accions necessàries per a fomentar
la promoció de la dona a llocs de treball de major responsabilitat en
els treballs que desenvolupen?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

U)

X)

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

D'acord amb 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.

L'acció 25 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la tasca d'informar les dones sobre els recursos i les
prestacions socials i sanitàries existents, dependents de diferents
institucions.

dones:

Disposa el Govern balear de tota la informació sobre
recursos socials i sanitaris de la CAIB, independentment de la
institució que en sigui titular?
Quins instruments farà servir o crearà el Govern balear
per assegurar que aquesta informació arribi a la generalitat de les
dones de les Illes Balears?
Quina conselleria serà la titular a l'hora de realitzar
aquesta acció i vetllar pel seu bon compliment? Quin paper es
preveu que desenvolupin altres institucions radicades a les Illes
Balears?
Quina assignació pressupostària està prevista, en el
Pressupost General de la CAIB pel 1997, per poder assegurar la
realització d'aquesta acció?, especificant-ne partida o partides
corresponents.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Vista l'acció 27 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
Quan considera el Govern que una dona es troba en
situació d'especial dificultat i necessitat social?
Quins serveis i centres destinats a dones en situacions
d'especial dificultat i necessitat social pensa crear i/o mantenir el
Govern balear durant l'any 1997?
Com pensa el Govern balear tenir en compte la
discontinuïtat territorial a l'hora de la creació i manteniment
d'aquests centres?
Quins serveis han d'oferir, segons el Govern balear,
aquests centres i serveis? Quins recursos humans i materials seran
necessaris per al bon funcionament d'aquests centres?
Quina conselleria o conselleries seran les titulars del
compliment d'aquesta previsió?
Quina assignació pressupostària, en els pressuposts de la
CAIB per al 1997, està prevista per a la creació i manteniment
d'aquests centres i serveis?, especificant-ne partida o partides.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Y)

L'Acció 26 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones es compromet a promoure un tractament específic a favor
de la igualtat d'oportunitats en les polítiques socials
desenvolupades per les diferents institucions a fi que es tengui en
compte la variable de gènere.

D'acord amb 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.
L'acció 28 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la realització de cursos i jornades d'informació per a
preparar els "professionals que treballen en la inserció social".
Davant aquest objectiu:

En què consistirà aquest "tractament específic"?
De quina manera s'assegurarà el tractament específic en
les polítiques socials d'altres institucions (consells insulars i
ajuntaments) per assegurar la igualtat d'oportunitat?
Quins instruments i recursos s'utilitzaran, o es crearan
expressament, per assegurar aquest tractament específic de la
variable de gènere en totes les institucions que actuen a les Illes
Balears?
Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables d'assegurar el compliment d'aquest propòsit?
Quina assignació pressupostària, a càrrec dels
Pressuposts Generals per al 1997 de la CAIB, està prevista pel
compliment d'aquesta acció? especificant-ne partida o partides.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quins cursos i jornades estan prevists realitzar durant l'any
1997 amb aquesta finalitat?
Quina serà la distribució territorial d'aquestes activitats per
assegurar la cobertura a la totalitat del territori balear?
Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables de la realització i avaluació d'aquests cursos i/o
jornades?
Quina assignació pressupostària està prevista, en els
pressuposts generals pel 1997, per a la realització d'aquests cursos
i/o jornades?, especificant-ne partida o partides on s'imputa.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

Z)

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.

L'acció 29 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu fomentar que en les campanyes de sensibilització
davant l'exclussió, marginació o discriminació social, es tengui
present la variable de gènere.

L'acció 31 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la realització de programes de formació per a dones
en situació d'exclussió per facilitar la seva incorporació
sociolaboral.

Quins instruments farà servir o crearà el Govern per tal
de donar compliment als propòsits de l'acció 29 del II Pla, tant en
aquelles campanyes de sensibilització pròpies, com en les
realitzades per altres institucions?

Quins programes de formació per a dones en situació
d'exclusió estan prevists realitzar-se durant l'any 1997?

Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables de la realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària, al Pressupost General
de la CAIB per al 1997, està prevista per a donar cobertura
econòmica a aquesta iniciativa?, especificant-ne partida o partides
on estigui imputada.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Com s'establirà el contingut d'aquests programes de
formació per a dones en situació d'exclusió?
Quins convenis o acords es preveuen amb altres
institucions que actuen en el camp de la formació sociolaboral
durant l'any 1997?
Com es garantirà que els programes de formació arribin
a tots els àmbits de les Illes Balears?
Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables de la realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària està prevista, a càrrec del
Pressupost de la CAIB per al 1997, per a la realització d'aquests
programes concrets de formació?, especificant-ne partida o partides.

AA)

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L'acció 30 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per a les
dones preveu la introducció de factors de correcció que donin
prioritat a les dones amb càrregues familiars no compatibles i amb
escassos recursos econòmics, a l'hora de concessió d'ajudes i
d'habitatges socials; per això formulam les preguntes següents:
De quina manera i en quina data es preveu introduir
aquest factor de correcció en els criteris de concessió d'ajudes i
habitatges socials?
De quina manera es preveu que aquest factor de
correcció també pugui ser present en els criteris d'altres
institucions a l'hora de la concessió d'ajudes i habitatges socials?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que l'acció 32 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu la realització de campanyes d'informació,
prevenció i tractament de malalties que afectin exclusivament, o
d'una manera especial, a les dones;
Quines campanyes d'informació, prevenció i tractament de
malalties que afecten exclusivament o especialment a les dones es
realitzaran durant l'any 1997?
De quina manera s'assegurarà l'abast interinsular
d'aquestes campanyes?
De quina manera s'assegurarà la participació d'altres
institucions en aquestes campanyes?
Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables de la realització d'aquestes campanyes?
Quina assignació pressupostària està prevista, en els
pressuposts generals pel 1997 de la CAIB, per a la realització
d'aquestes campanyes?, especificant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

AD)

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.

Atès que l'acció 33 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu donar suport a les iniciatives que promoguin la
investigació i el millor coneixement de la salut de les dones i la
millora en la qualitat de vida;

Atès que l'acció 35 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu "facilitar l'accés als mètodes de planificació
familiar i a la formació sobre educació sexual, especialment entre
joves i adolescents";

De quina manera s'assegurarà el suport a aquestes
investigacions?

acció?

Té previst el Govern, de pròpia iniciativa, la realització
d'investigacions per al millor coneixement de la salut de les dones
i la millora de la seva qualitat de vida?

Quines campanyes informatives i divulgatives preveu
realitzar durant l'any 1997 i com assegurarà la cobertura de tot el
territori de la Comunitat?

Quina conselleria serà responsable de la realització i
avaluació d'aquesta acció?

Quins recursos humans i materials preveu disposar el
Govern per a la realització d'aquests propòsits durant l'any 1997?

Quina assignació pressupostària està prevista, en els
pressuposts generals pel 1997 de la CAIB, destinada al suport
anunciat en l'acció 33?, especificant-ne partida o partides a les
quals s'hagi imputat.

Quines altres institucions i organismes es preveu que
participin en el desenvolupament de l'acció 35? Com s'assegurarà
la coordinació entre totes?

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Com assegurarà el Govern balear el compliment d'aquesta

Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables de la realització, supervisió i avaluació d'aquestes
campanyes d'accés i informació?
Quina assignació pressupostària està prevista, en els
pressuposts generals pel 1997 de la CAIB, per al compliment dels
objectius prevists en l'acció 35?, especificant-ne partida o partides
a les quals s'hagi imputat.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que l'acció 34 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu "preparar les dones per al procés d'envelliment
i prestar especial atenció als seus problemes i necessitats";
Com es preveu preparar les dones per al seu procés
d'envelliment?
Quins programes o activitats es pensen realitzar per
donar compliment al propòsit expressat en l'acció 34, i de quina
manera s'assegurarà el seu abast interinsular?
De quina manera, amb quins recursos humans i
materials, pensa el Govern balear "prestar especial atenció als
problemes i necessitats de les dones en procés d'envelliment"?
Quines institucions i entitats preveu el Govern balear
que participin en el desenvolupament d'aquesta acció? Com es
preveu coordinar les accions?
Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables de la realització i avaluació de les accions
necessàries per a complir amb els propòsits expressats?
Quina assignació pressupostària està prevista, en els
pressuposts generals pel 1997 de la CAIB, per donar compliment
a l'acció 34?, especificant-ne partida o partides a les quals s'hagi
imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

AG)

AI)

D'acord amb 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.

Atès que l'acció 37 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu oferir assistència jurídica, psicològica i social
per afrontar la problemàtica i necessitats de les dones víctimes de
la violència;

Atès que l'acció 38 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu la promoció de campanyes de sensibilització
sobre la importància d'una educació no sexista;

Quins recursos humans i materials propis pensa crear el
Govern balear durant l'any 1997 per a poder oferir a les dones
l'assistència referida?
Quines mesures pensa prendre el Govern balear durant
l'any 1997 per tal que aquesta acció es desenvolupi en igualtat a
tot el territori de les Illes Balears?
Quina conselleria o conselleries seran responsables de
la realització d'aquesta acció, així com de la seva supervisió i
avaluació?
Quina assignació pressupostària, a càrrec dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1997, està prevista per al
desenvolupament correcte d'aquest servei a les dones?,
especificant-ne partida o partides a les quals s'hagi imputat.

Quines campanyes concretes es pensen realitzar al llarg
del 1997?, especificant-ne el seu abast territorial i social, perfil de
contingut, calendari i durada.
Quins recursos humans i materials pensa utilitzar el
Govern balear per al desenvolupament d'aquestes campanyes?
Quina conselleria o conselleries seran responsables de la
programació, realització, seguiment i valoració de resultats
d'aquestes campanyes de sensibilització?
Quina assignació pressupostària, a càrrec dels pressuposts
generals de la CAIB per al 1997, s'ha previst per finançar la
realització d'aquestes campanyes de sensibilització?, especificant-ne
partida o partides a les quals s'imputa.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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

AJ)

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.
Atès que l'acció 37 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu la formació i sensibilització dels professionals
que entren en contacte directe amb les víctimes de la violència
exercida contra les dones;
Quins professionals seran formats i sensibilitzats?

Atès que l'acció 39 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu vetllar perquè el llenguatge, les imatges i els
continguts dels llibres de text i dels diferents materials curriculars
respectin el principi de no discriminació per raó de sexe;
Quins instruments s'establiran per al control dels llibres de
text i els materials curriculars quan el seu respecte al principi de no
discriminació per raó de sexe?

Quins instruments es faran servir per a desenvolupar
activitats tendents a la formació i sensibilització d'aquests
professionals?

S'establirà aquest control i seguiment sobre altres
publicacions educatives i formatives, d'iniciativa pública o privada,
que es realitzen a les Illes Balears?

Amb quins recursos humans i materials compta el
Govern balear o quins altres pensa crear durant l'any 1997 per tal
d'assegurar el bon resultat d'aquesta acció?

Quina conselleria o conselleries seran responsables de
realitzar aquest control i seguiment?

Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables de la realització d'activitats encaminades al
compliment dels propòsits expressats?

Quina assignació pressupostària, corresponent als
pressuposts generals de la CAIB per al 1997, s'ha previst per a la
realització d'aquesta acció?, especificant-ne partida o partides a les
quals s'ha imputat.

Quina assignació pressupostària, amb càrrec als
pressuposts generals de la CAIB per al 1997, s'ha previst per a la
realització d'activitats tendents a la formació i sensibilització dels
professionals que entren en contacte directe amb les víctimes de
la violència exercida contra les dones?, especificant-ne partida o
partides on s'imputa aquesta previsió.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)

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.

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

Atès que l'acció 40 preveu "col•laborar amb els
organismes competents, les associacions de pares i mares de
l'alumnat, el professorat i els agents socials a fi d'eliminar les
desigualtats sexistes i avançar cap a un desenvolupament integral
dels nins i les nines, sense condicionar les seves expectatives i
assignar-los un rol determinat";

El gerent d'Ibavi, en la compareixença del Conseller de
Foment davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'exposar el Projecte de Pressuposts de la Comunitat per a l'any
1997, va dir textualment:

Quins instruments i espais d'interlocució amb els
organismes competents, associacions de pares i mares de
l'alumnat, el professorat i els agents socials, pensa crear el Govern
balear per fer possible el desenvolupament dels objectius
expressats en l'acció 40? Quin calendari es preveu per posar en
marxa aquesta interrelació estable?
Quines mesures pensa fomentar el Govern per tal
d'eliminar les desigualtats sexistes en totes les escoles de la
Comunitat?

"Hi ha tota una sèrie d'inversions que no es podran posar
en marxa per raons de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana
de Palma. Hi ha una sèrie d'actuacions per adquisició de sòl que,
evidentment, com a conseqüència de no haver estat aprovada la
revisió general del Pla d'Ordenació Urbana de Palma no s'han pogut
ni podran dur-se a terme. Es retardaran, tal vegada, un any".
Quines actuacions de l'Ibavi no s'han pogut dur a terme
dins l'any 1996 a causa que la revisió del Pla General de Palma no
hagi assolit l'aprovació definitiva?
Per quina raó no s'han pogut dur a terme?

Quins recursos humans i materials pensa crear el Govern
balear per tal d'assegurar el compliment dels objectius marcats en
l'acció 40?

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

Quina conselleria o conselleries seran responsables del
desenvolupament de les activitats contingudes en l'acció 40?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina assignació pressupostària, a càrrec dels
pressuposts generals de la CAIB per al 1997, s'ha previst per a
finançar aquestes activitats?, especificant-ne partida o partides a
les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines són les peticions que el Consell Insular de
Menorca ha efectuat a la Conselleria de Foment, a la Direcció
General de Carreteres, el 1996, a tenir en compte en l'execució de
l'obra viària "Segon tram de la carretera Maó-Fornells"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que l'acció 41 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu "organitzar cursos, seminaris o jornades de
formació per al professorat dels centres escolars i per als agents
socials";
Quins cursos, seminaris o jornades preveu realitzar el
Govern balear durant l'any 1997 amb aquesta finalitat?
Quines mesures pensa prendre el Govern balear perquè
aquestes accions arribin a la totalitat del professorat i agents
socials que operen a la Comunitat?
Quins recursos humans i materials ha previst el Govern
balear que seran necessaris durant l'any 1997 per al compliment
dels objectius manifestats en l'acció 41? Quins preveu crear durant
l'any 1997?
Quina conselleria o conselleries del Govern balear seran
responsables del desplegament de les activitats anunciades a
l'acció 41?
Quina assignació pressupostària, amb càrrec als
pressuposts generals de la CAIB per al 1997, s'ha previst per a la
realització d'aquests cursos, seminaris o jornades?, especificant-ne
partida o partides a les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)

AR)

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

Quina ha estat el 1996 l'aportació de fons de la Unió
Europea per energies renovables i regasificació?

Al Pla Quadriennal d'Acció Social es plantegen com a
accions prioritàries a dur a terme les següents:

Palma, a 18 de novembre del 1996.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

- Apartat infantesa i joventut: campanyes dirigides a
aquests sectors, campanyes informatives i de prevenció en temes de
drogaaddicció, sida, salut, sexualitat.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines campanyes destinades a eradicar la mendicitat i
l'explotació infantil s'han duit a terme durant cadascun dels anys que
ha durat el Pla Quadriennal (1991, 1992, 1993 i 1994)?

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

Quines activitats concretes s'han realitzat?
Quin ha estat el pressupost de cadascuna d'elles?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
La diputada:
Catalina M. Bover i Nicolau.

Quina serà l'aportació de la Unió Europea el 1997 per
energies renovables i regasificació?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
La diputada:
Joana M. Barceló i Martí.

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

AQ)

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

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

Quantes places per a persones de la tercera edat s'han creat
i dotat en pisos i residències a cadascun dels municipis de les Illes
Balears, especificant l'any de la creació d'aquestes places?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Al Pla Quadriennal d'Acció Social es plantegen com a
accions prioritàries a dur a terme les següents:
- Apartat infantesa i joventut: campanyes dirigides a
aquests sectors, campanyes informatives i de prevenció en temes
de drogaaddicció, sida, salut, sexualitat.
Quines campanyes s'han duit a terme durant cadascun
dels anys que ha durat el Pla Quadriennal (1991, 1992, 1993 i
1994)?
Quines activitats s'han realitzat?
Quin ha estat el pressupost de cadascuna d'elles?
Quines organitzacions juvenils s'han implicat en
aquestes campanyes?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
La diputada:
Catalina M. Bover i Nicolau.

Palma, a 20 de novembre del 1996.
La diputada:
Catalina M. Bover i Nicolau.
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.
Quants de pisos s'han creat a partir de l'any 1991 per a
disminuïts lleus i mitjans a les Illes Balears?
Quants de centres especials d'ocupació dirigits a
disminuïts en edat adulta s'han ampliat o construït durant els anys
1991, 1992, 1993 i 1994?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
La diputada:
Catalina M. Bover i Nicolau.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)

AY)

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

D'acord amb 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.

Al Pla Quadriennal d'Acció Social es preveu a l'apartat
"estimulació econòmica" la creació d'un centre especial de
prevenció de delinqüència de menors, amb un pressupost de 70
milions de pessetes.

Quantes places d'agroturisme i turisme rural s'han creat
durant l'any 1996?
A on?

Quines inversions en aquest tema s'han realitzat durant
els anys 1991, 1992, 1993 i 1994?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
La diputada:
Catalina M. Bover i Nicolau.

Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)

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

D'acord amb 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 peticions s'han presentat al II Pla d'embelliment de
les zones turístiques?

Quines inversions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears a centres de minusvàlids durant els anys 1991, 1992, 1993
i 1994, en concepte de nova construcció, instal•lació i equipament,
especificant el nom i ubicació de cadascun dels centres afectats?

Quines han estat concedides?
Quines han estat denegades?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Antoni Sansó i Servera.

Palma, a 20 de novembre del 1996.
La diputada:
Catalina M. Bover i Nicolau.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Quines inversions ha realitzat el Govern de les Illes
Balears a centres de dia o d'acollida de drogaaddictes durant els
anys 1991, 1992, 1993 i 1994, en concepte de nova construcció,
instal•lació i equipament, especificant el nom i ubicació de
cadascun dels centres afectats?

D'acord amb 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.
Quant té previst el Govern emprendre les mesures
necessàries per solucionar els problemes que, pel barri de ca
n'Escandell, representa el segon cinturó de ronda d'Eivissa?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

I en comunitats terapèutiques?
I en centres de reinserció?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 20 de novembre del 1996.
La diputada:
Catalina M. Bover i Nicolau.

BB)
D'acord amb 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 motius han duit el Govern de les Illes Balears a
eliminar el programa OTI d'entre les actuacions que pensa dur a
terme per l'any 1997?
Quines actuacions s'han realitzat a cadascun dels
municipis elegits per beneficiar-se del programa OTI, fins el dia
d'avui?
Quina inversió s'ha destinat des del Govern de les Illes
Balears a la realització d'aquests programes?
Palma, a 20 de novembre 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.

BC)

BE)

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

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

Atès que l'acció 42 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu la realització d'estudis i de treballs
d'investigació que aprofundeixin en la igualtat d'oportunitats;

Atès que l'acció 43 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu "estimular en les nines l'interès per les noves
tecnologies";

Quins criteris generals fixarà el Govern a l'hora de
promoure aquests estudis i investigacions? Quins estudis o
investigacions preveu el Govern que es puguin realitzar durant
l'any 1997?

Quines mesures pensa adoptar el Govern durant l'any
1997 pel compliment d'aquest propòsit?

Quina conselleria o conselleries seran responsables de
la realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària, en el Projecte de
Pressuposts Generals per al 1997 presentat pel Govern balear, està
prevista per a la realització d'aquests estudis i investigacions?,
especificant-ne partida o partides a les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quins instruments, recursos humans i materials, pensa
crear o utilitzar el Govern per fer possible la realització d'aquestes
mesures d'estimulació?
Quina conselleria o conselleries seran responsables de la
realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària, en el Projecte de
Pressuposts Generals per al 1997 presentat pel Govern balear, està
prevista per a la realització d'aquest propòsit?, especificant-ne
partida o partides a les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BF)

Atès que l'acció 42 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu la realització d'estudis i de treballs
d'investigació sobre el paper de les dones al llarg de la història en
tots els àmbits de la nostra societat;
Quins criteris generals fixarà el Govern a l'hora de
promoure aquests estudis i investigacions? Quins estudis o
investigacions preveu el Govern que es puguin realitzar durant
l'any 1997?
Quina conselleria o conselleries seran responsables de
la realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària, en el Projecte de
Pressuposts Generals per al 1997 presentat pel Govern balear, està
prevista per a la realització d'aquests estudis i investigacions?,
especificant-ne partida o partides a les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que l'acció 44 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu "potenciar l'ús no sexista de les juguetes";
Quines mesures pensa adoptar el Govern durant l'any 1997
pel compliment d'aquest propòsit?
Quins instruments, recursos humans i materials, pensa
crear o utilitzar el Govern per fer possible la realització d'aquestes
mesures?
Quina conselleria o conselleries seran responsables de la
realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària, en el Projecte de
Pressuposts Generals per al 1997 presentat pel Govern balear, està
prevista per a la realització d'aquest propòsit?, especificant-ne
partida o partides a les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

BG)

BI)

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

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

Atès que l'acció 46 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu "promoure campanyes d'informació i estímul
entre les dones adultes perquè participin en les programes
culturals i de formació";

Atès que l'Acció 48 del Projecte de II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones preveu "fomentar una educació
esportiva mixta a tots els nivells educatius":

Quines mesures pensa adoptar el Govern durant l'any
1997 pel compliment d'aquest propòsit?

Quines mesures pensa adoptar el Govern durant l'any 1997
per al compliment d'aquest propòsit?

Quins instruments, recursos humans i materials, pensa
crear o utilitzar el Govern per fer possible la realització d'aquestes
mesures i per assegurar el seu caràcter universal?

Quins instruments, recursos humans i materials, pensa
crear o utilitzar el Govern per fer possible la realització d'aquestes
mesures i per assegurar el seu caràcter universal, a tots els nivells
educatius i a tots els àmbits territorials?

Quin paper tindran les escoles d'adults en la realització
d'aquestes campanyes?

Quina conselleria o conselleries seran responsables de la
realització d'aquesta acció?

Quines ajudes o subvencions rebran les escoles d'adults
per a potenciar la realització d'activitats dirigides especialment a
les dones adultes?

Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressuposts generals per al 1997 presentat pel Govern balear, està
prevista per a la realització d'aquest propòsit?, indicant-ne, partida
o partides a les quals s'ha imputat.

Quina conselleria o conselleries seran responsables de
la realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària, en el Projecte de
Pressuposts Generals per al 1997 presentat pel Govern balear, està
prevista per a la realització d'aquest propòsit?, especificant-ne
partida o partides a les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que l'acció 47 del II Pla d'Igualtat d'oportunitats per
a les dones preveu "procurar a la dona rural una formació
complementària sobre les alternatives de desenvolupament en
l'àmbit rural";
Quines són, segons el Govern, "les alternatives de
desenvolupament en l'àmbit rural"?
Quines mesures pensa adoptar el Govern durant l'any
1997 pel compliment d'aquest propòsit?
Quins instruments, recursos humans i materials, pensa
crear o utilitzar el Govern per fer possible la realització d'aquestes
mesures i per assegurar el seu caràcter universal?
Quina conselleria o conselleries seran responsables de
la realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària, en el Projecte de
Pressuposts Generals per al 1997 presentat pel Govern balear, està
prevista per a la realització d'aquest propòsit?, especificant-ne
partida o partides a les quals s'ha imputat.
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Atès que l'Acció 49 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"instar les entitats esportives perquè promoguin ofertes que
estimulin la participació esportiva de les nines i les dones":
Quins instruments pensa fer servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?
Pensa el Govern vincular la concessió de subvencions a
entitats i federacions esportives a la promoció de l'esport femení o
de la participació de les dones en la pràctica esportiva?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

BK)

BM)

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

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

Atès que l'Acció 50 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"promoure i facilitar la participació i assistència de les dones a les
activitats culturals i d'oci, especialment les dones rurals":

Atès que l'Acció 52 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"fomentar el moviment associatiu de les dones com a vehicle de
participació, de desenvolupament i d'informació en tots els àmbits
de la societat":

Quins instruments pensa fer servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?
Pensa el Govern vincular la concessió de subvencions a
entitats culturals i recreatives per assegurar la promoció d'aquestes
activitats a l'àmbit rural i la facilitació de l'accés a les dones?

Quins instruments pensa fer servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?
Pensa el Govern vincular la concessió de subvencions a
entitats i organitzacions representatives de les dones segons el
treball que realitzen?

Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.

Pensa el Govern establir la categoria d'"entitat adherida al
II Pla d'Igualtat d'Oportunitats", que asseguri una major presència
d'aquestes en el desenvolupament del Pla?

Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Quins instruments utilitzarà el Govern per donar a
conèixer a les entitats i organitzacions interessades la possibilitat
d'accedir a aquestes ajudes?

Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que l'Acció 51 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"potenciar les activitats artístiques, culturals i esportives
desenvolupades per dones a fi de promoure la seva participació en
aquestes àrees":
Quins instruments pensa fer servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?
Pensa el Govern vincular la concessió de subvencions a
entitats culturals i recreatives i a persones individuals, per
assegurar la promoció de la dona en aquestes activitats?
Quins instruments utilitzarà el Govern per donar a
conèixer a les persones interessades la possibilitat d'accedir a
aquestes ajudes?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

BN)

BP)

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

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

Atès que l'Acció 53 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"donar suport a les associacions i organitzacions que
desenvolupen polítiques d'igualtat d'oportunitats":

Atès que l'Acció 56 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"fomentar l'intercanvi, la comunicació i la coordinació entre les
associacions":

Quins instruments pensa fer servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?

Quins instruments pensa fer servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?

Pensa el Govern vincular la concessió de subvencions a
entitats i organitzacions representatives de les dones segons el
treball que realitzen? Quines altres formes de suport pensa posar
en pràctica el Govern?

Quins recursos humans i materials disposarà el Govern per
al bon compliment d'aquesta acció?

Quins instruments utilitzarà el Govern per donar a
conèixer a les entitats i organitzacions interessades la possibilitat
d'accedir a aquestes ajudes?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.

Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que l'Acció 58 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"desenvolupar programes de cooperació amb altres regions d'Europa
i institucions internacionals en matèria d'igualtat d'oportunitats i de
tracte entre homes i dones":

Atès que l'Acció 54 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"facilitar assessorament i suport tècnic a les associacions i
organitzacions perquè puguin accedir als recursos de la
comunitat":

Quins instruments pensa fer servir el Govern per assegurar
el compliment d'aquest propòsit?

Quins instruments pensa fer servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?

Quins programes que puguin tenir una projecció europea
i internacional pensa realitzar el Govern balear el 1997?

Quin paper serà el de l'administració municipal en el
desplegament d'aquesta acció per assegurar el seu abast més
general?

Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.

Quins instruments utilitzarà el Govern per donar a
conèixer a les entitats i organitzacions interessades la possibilitat
d'accedir a aquest assessorament?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quins recursos humans i materials disposarà el Govern per
al bon compliment d'aquesta acció?

Quina conselleria o conselleries seran les responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

BR)

BT)

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

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

Atès que l'Acció 59 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala
"assumir el compromís solidari de continuar avançant perquè totes
les dones del món adquireixin la dignitat a la qual tenen dret com
a persones":

Atès que l'Acció 61 del Projecte de II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala que
"es promourà l'accés de les dones als llocs de decisió en tots els
campos":

Quins instruments pensa fer servir el Govern per
assegurar el compliment d'aquest propòsit?
Quina traducció tindrà l'assumpció d'un compromís
solidari en el sentit de continuar avançant en la lluita contra la
desigualtat per raó de sexe arreu del món?
Quins programes que puguin tenir una projecció
internacional en aquest sentit pensa realitzar el Govern balear el
1997?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que l'Acció 60 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, assenyala que
es realitzaran "campanyes de sensibilització i corresponsabilitat en
les tasques familiars i domèstiques":

Quins mitjans es pensen utilitzar per al compliment
d'aquest objectiu?
Quantes dones i quants homes formen actualment el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?
Quantes dones i quants homes ocupen avui la
responsabilitat màxima en les direccions generals del Govern
balear?
Quantes dones i quants homes ocupen avui la
responsabilitat de les secretaries generals tècniques de
l'administració autonòmica?
Quantes dones i quants homes ocupen avui llocs de treball
en l'administració autonòmica considerats com de confiança o
d'assessorament especial de Presidència, Vicepresidència o de les
conselleries del Govern?
Quins objectius es planteja el Govern balear per tal
d'afavorir la paritat en els llocs de decisió del Govern?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)

Quins mitjans es pensen utilitzar com a suport material
d'aquestes campanyes, i per assegurar que el seu abast sigui
universal al conjunt de la Comunitat?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
Atès que l'Acció 62 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones presentat pel Govern, afirma que es
desenvoluparà "el sentit crític de l'opinió pública respecte de les
imatges estereotipades i discriminatòries en la publicitat i en la
programació":
Quins instruments i recursos utilitzarà el Govern per a la
realització d'aquesta acció?
Quins instruments i recursos utilitzarà el Govern per a la
realització d'aquesta acció?
Quina assignació pressupostària està prevista, en el
projecte de pressuposts generals de la CAIB per al 1997 presentat
pel Govern, per fer possible aquests programes i activitats?
especificant-ne la partida o partides pressupostàries.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. 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.

BV)

BY)

D'acord amb 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.

Atès que l'Acció 62 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones afirma que es "promourà que els
mitjans de comunicació prestin una atenció major a les
problemàtiques a les quals s'enfrontes les dones":

Atès que l'Acció 62 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones afirma "vetllar, denunciar i fer un
seguiment sobre els anuncis publicitaris que transmeten imatges o/i
continguts discriminatoris":

Quins instruments i recursos utilitzarà el Govern per a
la realització d'aquesta acció?

Quins instruments i recursos utilitzarà el Govern per a la
realització d'aquesta acció?

Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.

Com es tindrà en compte el caràcter insular de la major
part dels mitjans de comunicació i suports de publicitat en una
comunitat interinsular?

Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?

Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.

Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.
Atès que l'Acció 62 del Projecte de II Pla d'IGualtat
d'Oportunitats per a les dones afirma que es "fomentaran
programes per a les dones, amb participació de dones, i/o
realitzats per dones en els mitjans de comunicació":
Quins instruments i recursos utilitzarà el Govern per a
la realització d'aquesta acció?
Com es tindrà en compte el caràcter insular de la major
part dels mitjans de comunicació en una comunitat interinsular?
Quina assignació pressupostària, en el projecte de
pressupost per al 1997 presentat pel Govern, està prevista per
finançar aquesta acció?, indicant-ne partida o partides a les quals
està imputada.
Quina conselleria o conselleries seran les responsables
de l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

Quina conselleria o conselleries seran les responsables de
l'aplicació d'aquesta política en els seus programes?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep I. Portella i Coll.

BOPIB núm.76 - 29 de novembre del 1996

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5901/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions de l'Ibavi a Felanitx. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5910/96, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris de
selecció dels funcionaris assistents als cursos de l'Ibap.(Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5929/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a informació d'ofertes de treball a les oficines i
punts d'informació juvenil. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5930/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a contingut de les negociacions del Govern amb
el Bisbat de Mallorca per a la gestió de les instal•lacions juvenil
dependents de la Comunitat Autònoma. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5931/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a contingut de la pròxima reunió entre el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Govern de la
Generalitat de Catalunya. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5932/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a personatges femenins de la història de Menorca
en el calendari de la Comissió Interdepartamental de la Dona per
al 1997. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 5933/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a reaccions al discurs del president de la CAIB en
el marc de la World Travel Market. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5934/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a opinió del Govern balear sobre les
manifestacions del Sr. Rodrigo Rato, relatives al projecte de llei de
règim econòmic i fiscal especial per a les Illes Balears. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5935/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a realització d'una etapa del Tour de França a
l'illa de Mallorca. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5936/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a actes de la celebració dels cent anys de les
Rondalles realitzats a l'illa de Menorca. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
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RGE núm. 5937/96, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ignaci
Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a concerts de l'Orquestra Simfònica de Balears a
Menorca, Eivissa i Formentera corresponents a la temporada 19961997. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 5982/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a accidents
mortals a piscines d'ús col•lectiu i platges. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5983/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a aigua que
vessa de l'embassament del Gorg Blau. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5990/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions del
conseller d'Economia sobre turisme. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 5991/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de la
carretera 731 Eivissa-Sant Antoni de Portmany. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6007/96, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Àngels
Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
accions per prevenir l'embaràs a l'adolescència. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6070/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a operació
de permuta o canvi a la propietat denominada "Sa Casa Nova".
(Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6077/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quioscs de la
ribera de Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 27 de novembre del
1996).
RGE núm. 6078/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors iniciats per la Conselleria de Turisme. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
RGE núm. 6079/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats que afecten allotjaments turístics que s'exploten sense
autorització de turisme. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6080/96, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
incoats referents a cada tipus d'infracció de la normativa turística.
(Mesa de 27 de novembre del 1996).
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RGE núm. 6086/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
desglossament per illes de la secció 32 del projecte de pressuposts
per al 1997. (Mesa de 27 de novembre del 1996).
RGE núm. 6087/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a cost de
la suspensió del transvasament d'aigua de l'Ebre. (Mesa de 27 de
novembre del 1996).
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quin és el contingut de les negociacions del Govern balear
amb el Bisbat de Mallorca o entitats dependents per a la futura
gestió de les instal•lacions juvenils dependents de la Comunitat
Autònoma?
Palma, a 16 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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.
Quines són les dificultats que impedeixen a l'Ibavi
promoure habitatges al municipi de Felanitx?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Atès que a l'encontre mantingut entre les presidents del
Govern balear i de la Generalitat de Catalunya s'ha acordat una
reunió més ample a principis de l'any 1997, quines seran les
qüestions a tractar entre les dues delegacions que proposarà el
Govern de la CASIB al Govern de la Generalitat de Catalunya?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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.
Amb quins criteris se seleccionen els funcionaris
assistents als cursos de l'Ibap quan hi ha més sol•licitants que
places?
Palma, a 18 de novembre del 1996.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

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 Ple.
Quines protagonistes de la història de l'illa de Menorca
han estat seleccionades per il•lustrar el calendari per al 1997 de la
Comissió Interdepartamental de la Dona?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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.
De quina naturalesa són les ofertes de treball que
s'ofereixen als joves de les Illes en les oficines i punts
d'informació juvenil per iniciativa del Govern balear?
Palma, a 16 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci 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 Ple.
Quina ha estat la causa de les queixes que van manifestar
públicament delegacions d'altres comunitats autònomes presents en
la World Travel Market, davant el contingut del discurs del
president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la
recepció del dia 13 de novembre?
Palma, a 16 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci 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.

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 oral davant Ple.

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

Quina opinió té el Govern balear de les declaracions del
vicepresident econòmic del Govern, Sr. Rodrigo Rato, sobre el
projecte de llei de règim econòmic i fiscal especial, on manifestà
que Baleares lo que tiene es una financiación con capacidad
normativa como el resto de las comunidades de régimen común"?

Quants d'accidents mortals s'han produït durant l'any 1996
en piscines d'ús col•lectiu i platges de les Illes Balears?

Palma, a 15 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

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.

D'acord amb 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 d'aigua vessa de l'embassament del Gorg
Blau des del passat dia 15 d'octubre?

Quina seria l'aportació econòmica que estaria disposat
a realitzar el Govern balear per a la celebració d'una etapa del
Tour de França a Mallorca?
Palma, a 16 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

Palma, a 19 de novembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

J)

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

En el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, el
conseller d'Economia va fer unes reflexions sobre qüestions que
poden afectar el futur del turisme a les nostres illes.

Quins actes que figuren en el programa de la celebració
dels 100 anys de l'Aplec de Rondalles Mallorquines s'han realitzat
a l'illa de Menorca i quin pressupost de despeses han originat?

Comparteix
manifestacions?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

el

conseller

de

Turisme

aquestes

Palma, a 15 de novembre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Palma, a 16 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quins concerts, corresponents a la temporada 96-97, de
l'Orquestra Simfònica de Balears s'han previst realitzar a les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 16 de novembre del 1996.
El diputat:
Josep Ignaci Portella i Coll.

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.
Quan té previst la Conselleria de Foment iniciar la segona
fase de les obres d'ampliació de la carretera 731 Eivissa-Sant Antoni
de Portmany?
Palma, a 15 de novembre del 1996.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

T)

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

D'acord amb 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 accions du a terme el Govern de la Comunitat
per prevenir l'embaràs a l'adolescència?

Quants d'expedients incoats i no resolts per la Conselleria
de Turisme afecten allotjaments turístics que s'exploten sense
autorització de turisme, i a quantes places afecten?

Palma, a 19 de novembre del 1996.
La diputada:
M. Àngels Leciñena i Esteban.

Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Ha realitzat el Govern alguna operació de permuta o
canvi que hagi suposat una alteració de la propietat denominada
"Sa Casa Nova" de Son Ferriol?

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 oral davant Ple.
Quants d'expedients incoats i no resolts per la Conselleria
de Turisme es refereixen a cada tipus d'infracció de la normativa
turística?

Palma, a 20 de novembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 Ple.
Quina és la situació legal i la data de la finalització de la
concessió administrativa dels dos quioscs de venda de begudes,
menjars envasats i gelats que hi ha en el moll de ribera de Sant
Antoni de Portmany?

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.
Quin és el desglossament per illes de la secció 32 del
projecte de pressuposts generals per al 1997?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

Palma, a 20 de novembre 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.
X)
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el nombre, al dia d'avui, d'expedients
sancionadors iniciats per la Conselleria de Turisme, la resolució
dels quals quedarà sostreta de la transferència de la competència
d'ordenació turística als consells insulars?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

D'acord amb 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 cost tendria suspendre el transvasament d'aigua de
l'Ebre a Palma, a partir del proper dia 1 de desembre?
Palma, a 21 de novembre del 1996.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

RGE núm. 5984/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a construcció del carril-bici i línia de tren PalmaCampus UIB. (Mesa de 27 de novembre del 1996).

RGE núm. 5981/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a increment de les actuacions tendents a la conservació
i foment de les races autòctones, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 27 de novembre del 1996).

Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 6085/96, del Grup Parlamentari NacionalistaPSM, relativa a modificació de l'acord del Consell de Govern de
04.10.96, pel qual es modifica el programa regional d'ajudes per
fomentar les inversions forestals, amb sol•licitud de tramitació davant
comissió (Mesa de 27 de novembre del 1996).

A)

Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La localització del campus de la Universitat de les Illes
Balears a la zona periurbana de Palma, a 7,5 km. del centre de la
ciutat, obliga a uns desplaçaments diaris pendulars a tots els
estudiants, empleats i usuaris en general de la UIB. La població
universitària aquest curs sobrepassa amb escreix els 10.000
alumnes, per la qual cosa el volum de trànsit rodat és enorme en
una carretera (Palma-Valldemossa) que no fou construïda per
suportar una pressió automobilística d'aquesta magnitud.
Diàriament, de dilluns a divendres, es desplacen dues vegades una
població de més de 10.000 persones, amb els impactes negatius
que suposen a nivell mediambiental, energètic o de comoditat i
seguretat viària. Aquesta situació s'agreuja especialment en les
hores punta, on es produeixen retencions i embussos considerables
amb els perjudicis que ocasiona als usuaris i als veïns dels
municipis de Valldemossa, Esporles, Deià o Banyalbufar entre
d'altres.
És així que el transport públic col•lectiu és del tot
insuficient i pateix una connectabilitat molt insatisfactòria, per la
qual cosa el transport automobilístic privat és l'hegemònic i que
amb moltíssims de casos només transporta un sol usuari. La
proposta d'ampliació de les vies d'accés per a poder circular més
ràpid, mantindria uns dèficits a nivell mediambiental, energètic i
de seguretat important.
És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a:
1.- Construir un carril-bici per a poder accedir al campus
de la UIB des de Palma.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
D'acord amb el que es desprèn de les manifestacions
contingudes a diferents respostes a preguntes parlamentàries
remeses pel Conseller d'Agricultura, el manteniment de les races
autòctones és uns dels objectius de la política agrària que es marca
el Govern de les Illes Balears.
La importància del manteniment de les races autòctones
és, a més a més, reconeguda per organismes internacionals com la
FAO, en la mesura que no es pot deixar perdre la riquesa genètica
i cultura de cadascun dels racons del planeta.
En aquest sentit, cal recordar que la fixació genètica d'una
raça animal és un procés llarguíssim en el qual hi intervenen factors
tan diversos com són la climatologia, els recursos naturals existents
a la zona, la mateixa insularitat, el tipus d'agricultura tradicional i
tants d'altres que fan possible l'existència d'unes races totalment
adaptades al medi natural en el qual estan inserides, amb tot el que
això significa pel que fa a la immunitat, resistència a les
inclemències del temps, aprofitament dels recursos alimentaris
naturals i altres.
Així i tot, les actuacions en matèria de conservació i
foment de les races autòctones són, fins aquest moment, poc
consistents, de tal manera que és el propi sector qui assumeix les
càrregues i l'esforç del manteniment d'unes races que formen part
del patrimoni natural de les Illes Balears.

2.- Projectar la connexió Palma-Universitat amb tren.
Palma, a 19 de novembre del 1996.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

D'altra banda és un fet que la problemàtica referida a la
conservació i foment de les races autòctones és diferent a cada illa,
com també és diferent la seva realitat de partida. Cal, per tant, dur
a terme una política global de protecció d'aquelles, a la vegada que
es mantenen actuacions diversificades segons cada situació.
A Menorca la raça autòctona que ha rebut una major
consideració per part de l'administració autonòmica és el cavall de
raça menorquina, actuacions que cal mantenir i intensificar, molt
especialment pel que fa a les subvencions destinades a les cries
d'equí i al foment de l'assistència a certàmens i concursos de
caràcter estatal, així com pel funcionament de l'entitat associativa
que vetlla pel manteniment en puresa de la raça equina de Menorca.
Donar a conèixer l'existència d'aquesta raça de cavalls de
Menorca, atesa la seva bellesa i les seves característiques, hauria de
ser un objectiu preferent del Govern, atès que les possibilitats de
comercialització a fora de l'illa significaria una font d'ingressos
complementària per a les explotacions agràries de Menorca.
En canvi, pel que fa a altres races autòctones, el Govern
no manté cap tipus d'actuació, llevat de l'elaboració d'algun estudi.
Així, la raça dels bous vermells de Menorca es manté en
puresa gràcies a l'esforç de persones que, conscients del seu valor
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genètic i cultural, procuren la seva supervivència i, fins i tot, la
seva expansió.
És ben cert que, en aquest cas, el Govern ha adquirit
dosis seminals procedents de bous d'aquesta raça i està preparat
per oferir-les als ramaders que ho vulguin, garantint al mateix
temps la seva conservació. Però és aquesta una actuació tímida i
cal reforçar-la amb altres, com l'establiment d'una línia d'ajuts a
les explotacions que conservin en puresa la raça dels bous
vermells.
Pel que fa a l'ovella menorquina, si no es prenen mesures
amb urgència des del Govern, es pot accentuar la tendència a la
seva desaparició.
Efectivament, el manteniment en estat de puresa de la
raça resulta gravós pels ramaders que s'hi dediquen i fins avui no
s'han arribat a concretar mai els ajuts de l'administració per fer
possible el seu manteniment.
No obstant això, és ben sabut que els creuaments
industrials de l'ovella menorquina amb altres races dóna uns bons
resultats ateses les característiques de la raça de Menorca, com
són l'adaptació al medi (especialment la seva resistència als
problemes causats pels paràsits que, com la paparra, tant abunden
a l'illa) i el ser tan prolífica.
Així, en aquest cas caldria una política d'establiment
d'ajuts a les explotacions que, sota un control veterinari rigorós, es
comprometessin al manteniment de la raça en puresa, a fomentar
(a partir del fet que es pugui assegurar aquesta conservació) el
creuament industrial amb altres races per obtenir un producte
adaptat a les exigències del mercat i investigant convenientment
les races més idònies per creuar-les amb la de Menorca.
Les gallines negres de Menorca es troben en unes
condicions de precarietat que fa témer per la seva desaparició si
no es prenen les mesures correctes des de la Conselleria
d'Agricultura. Contrasten les poques actuacions duites a terme pel
Govern en favor de la conservació de les gallines negres de
Menorca, amb la divulgació que altres països -com és el cas
d'Anglaterra- fan de la seva existència.

Aquestes podrien consistir en un acord amb alguna
explotació que conservi la raça, per tal que es fomentàs la seva
reproducció industrial per així poder realitzar una oferta de pollets
fills de gallines negres de raça menorquina a totes les explotacions
agrícola-ramaderes interessades. Cal ser conscient que, en aquest
cas, no es tracta d'una raça que es criï com a animal productiu, però
que la seva bellesa la pot fer apreciable.
Igualment, i des del punt de vista de la divulgació, el
Govern de les Illes Balears podria promoure alguna publicació -per
a cada illa- de les races autòctones que es conserven, així com de les
seves característiques més destacables.
És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar les actuacions tendents a la conservació i foment de les
races autòctones a cadascuna de les illes. En aquest sentit i referit
a l'illa de Menorca promourà:
a) La participació dels cavalls de raça menorquina en els
certàmens i concursos d'àmbit estatal que es considerin d'interès per
a la seva possible comercialització a fora de Menorca.
b) La creació d'una línia específica d'ajuts per a les
explotacions ramaders que criïn i mantenguin en puresa la raça dels
"bous vermells" de Menorca, com a compensació per la seva tasca
de manteniment d'aquesta raça.
c) L'establiment d'ajuts concrets per fer possible el
manteniment d'explotacions ramaderes d'oví dedicades a la cria,
manteniment i comercialització, en puresa, de la raça d'ovella
menorquina.
d) L'assessorament veterinari, en condicions de gratuïtat,
a les explotacions ramaderes d'oví que, sota el més estricte control
es comprometin al manteniment en puresa de la raça d'ovella
menorquina.
e) La subscripció d'un acord amb alguna de les finques
que mantenen la raça de gallina negra de Menorca per tal de poder
oferir, a totes les finques que estiguin interessades, alguns
exemplars de pollets d'aquesta raça, de tal manera que es permeti el
seu manteniment i expansió.
2.- Promoure la convecció i edició d'una publicació sobre
les races autòctones que es conserven a cadascuna de les illes, per
tal de donar a conèixer aquesta realitat, procurant al seva distribució
gratuïta a escoles i biblioteques de les Illes Balears.
Es Mercadal, a 18 de novembre del 1996.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant comissió.
La política per fomentar inversions forestals en
explotacions agràries desenvolupada pel programa regional
d'ajudes per fomentar les inversions forestals en explotacions
agràries de les Illes Balears, conté algunes particularitats que
podrien arribar a ser problemàtiques si no es modifiquen.
Així, si bé és cert que l'acord del Consell de Govern de
dia 4 d'octubre del 1996 conté una relació d'espècies, la
reforestació de les quals es considera subvencionable, no preveu
mesures per tal de garantir que la determinació de les espècies a
reforestar es faci sempre en raó de les zones concretes de què es
tracta. I això, lògicament, a partir de l'exigència d'un projecte
redactat per un tècnic competent i d'un estudi d'impacte ambiental.
En aquest sentit, l'acord preveu que determinades
repoblacions necessitaran un projecte subscrit per un tècnic
competent així com un estudi d'impacte ambiental. No obstant
això, aquestes exigències sols es fan efectives en les poblacions
superiors als 500.000 metres quadrats (50 hes.) Està clar que es
tracta d'una superfície massa gran, atès que la superfície mitjana
de les explotacions agràries a les Illes Balears està molt per davall
de les 20 hes. en els casos de Mallorca i Eivissa i de les 35 hes. en
el cas de Menorca (sols el 33% de les explotacions agràries de
Menorca tenen més de 50 hes.)

Més perillós pot resultar subvencionar la construcció de
nous camins (500.000 pessetes per quilòmetre construït) si no
s'exigeixen uns controls absolutament rigorosos. En aquest sentit,
cal recordar que a les Illes Balears la major part dels boscos estan
inclosos dins ANEI, amb la qual cosa la prohibició d'obrir nous
camins (amb excepció dels que resultin absolutament necessaris)
resultaria contradictòria amb el fet que se subvencioni la seva
obertura.
És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent Proposició no de llei:
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
modificar l'acord del Consell de Govern de dia 4 d'octubre del 1996,
mitjançant el qual es modifica el programa regional d'ajudes per
fomentar les inversions forestals en explotacions agràries de les Illes
Balears en el sentit següent:
a) En les repoblacions la superfície de les quals superi les
10 hectàrees caldrà un projecte de repoblació subscrit per un tècnic
competent així com un estudi d'impacte ambiental.
b) Per poder realitzar els treballs subvencionables
consistents en "obrir nous tallafocs" i la "construcció de nous
camins", caldrà un projecte redactat per un tècnic i un estudi
d'impacte ambiental.
c) Els treballs consistents en "podar, desbrossar, netejar el
sòl, així com els tractaments contra plagues", sols podran ser
subvencionats si s'han realitzat prèvia autorització i supervisió dels
Servei de guarderia forestal, que hauran de vetllar per tal que les
actuacions no resultin perjudicials pel sistema boscós.

De les pròpies respostes del Govern a preguntes
parlamentàries formulades sobre el Pla de reforestació de terres
cultivables es pot deduir que les reforestacions realitzades fins ara
afecten, normalment, a zones de dimensions molt més reduïdes.

Menorca, a 21 de novembre del 1996.
El portaveu:
Ramon Orfila i Pons.

Així, segons la Conselleria d'Agricultura, dins el Pla de
reforestació de terres cultivables, durant els anys 1994 i 1995,
s'han repoblat un total de 178,11 hectàrees a Mallorca, 9,83 a
Menorca i 0,00 a Eivissa i Formentera. En total, 189,94 hectàrees.
Si estudiam les reforestacions en raó de les espècies
utilitzades, es pot comprovar com les extensions són encara més
petites: garrofer, 46,49 hes.; pi blanc, 58,94 hes.; alzina, 17,62
hes.; ullastre, 61,69 hes.; xiprer, 0,80 hes.; noguer, 3 hes.;
lledoner, 0,77 hes.
D'altra banda, determinats ajuts concedits a les
superfícies reforestades per treballs com són desbrossar, netejar el
sòl o obrir nous tallafocs, tampoc no exigeixen un informe tècnic,
la qual cosa pot conduir a actuacions poc convenients o, fins i tot,
a actuacions agressives cap a la zona forestal on es realitzin
aquests treballs. En aquest sentit, cal recordar que determinades
actuacions de neteja del sotobosc poden ser molt perjudicials pel
bosc si no es realitzen de manera controlada. El mateix succeeix
amb l'obertura de tallafocs que, si bé poden ser d'utilitat com a
prevenció davant possibles incendis forestals, també és cert que si
es fan sense un control científic poden ocasionar danys al bosc.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Informació relativa a creació de la Comissió no permanent
per a l'estudi de les causes de l'alta sinistrabilitat a les carreteres i
vies urbanes de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 de novembre del 1996, conformement amb l'establert per
l'article 52 del Reglament de la Cambra, i un cop oïda la Junta de
Portaveus, ha acordat de crear la Comissió no permanent per a
l'estudi de les causes de l'alta sinistrabilitat a les carreteres i vies
urbanes de les Illes Balears, amb la mateixa composició numèrica de
les comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
E)

Relativa a fixació del proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 de novembre del 1996, conformement amb l'establert per
l'article 30.1.6 del Reglament de la Cambra, i oïda la Junta de
Portaveus en sessió de dia 20 de novembre proppassat, acorda de
fixar per al proper període ordinari de sessions el calendari
següent:
- De dia 1 a dia 21 de març del 1997, ambdós inclosos.

Informació relativa a termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei sobre patrimoni cultural de les Illes Balears (RGE
núm. 5759/96).
Ateses les dates fixades per al proper període ordinari de
sessions, publicades en aquest BOPIB, el termini per a la presentació
d'esmenes davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports al
projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 74, de 22 de
novembre del 1996, finalitzarà dia 10 de febrer del 1997, a les 13
hores, i no l'indicat en la publicació inicial.

- De dia 7 d'abril a dia 15 de maig del 1997, ambdós

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

inclosos.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
C)
Informació relativa a termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei sobre consells escolars (RGE núm. 5757/96).
Ateses les dates fixades per al proper període ordinari de
sessions, publicades en aquest BOPIB, el termini per a la
presentació d'esmenes davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports al projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm.
74, de 22 de novembre del 1996, finalitzarà dia 10 de febrer del
1997, a les 13 hores, i no l'indicat en la publicació inicial.

Ordre de Publicació
F)
Informació relativa a termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei pel qual s'afegeix un nou apartat a l'article 8 de la
Llei 10/1988, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears
(RGE núm. 5118/96).
Ateses les dates fixades per al proper període ordinari de
sessions, publicades en aquest BOPIB, el termini per a la presentació
d'esmenes davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
al projecte de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 74, de 22 de
novembre del 1996, finalitzarà dia 10 de febrer del 1997, a les 13
hores, i no l'indicat en la publicació inicial.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

4. INFORMACIONS

D)
Informació relativa a termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei sobre la recerca i el desenvolupament tecnològic
(RGE núm. 5758/96).
Ateses les dates fixades per al proper període ordinari de
sessions, publicades en aquest BOPIB, el termini per a la
presentació d'esmenes davant la Comissió d'Economia al projecte
de llei de referència, publicat al BOPIB núm. 74, de 22 de
novembre del 1996, finalitzarà dia 10 de febrer del 1997, a les 13
hores, i no l'indicat en la publicació inicial.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a substitucions a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 de novembre del 1996, a la vista dels escrits RGE núms.
6005/96 i 6006/96, presentats pel Grup Parlamentari Mixt, restà
assabentada de les substitucions següents:
A la Comissió d'Assumptes Socials, la diputada Hble. Sra.
Joana Aina Vidal i Burguera substituirà el diputat Hble. Sr. Josep
Ramon Balanzat i Torres.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports, la diputada
Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera substituirà el diputat Hble.
Sr. Antoni Pascual i Ribot.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Ordre de Publicació
B)
Relativa a renúncia al càrrec de secretària de la Comissió
no Permanent encarregada d'estudiar l'Abast Competencial de les
Comunitats Autònomes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 27 de novembre del 1996, a la vista de l'escrit RGE núm.
6161/96, presentat per l'Hble. Sra. Joana Aina Vidal i Burguera, del
Grup Parlamentari Mixt, restà assabentada de la seva renúncia al
càrrec de secretària de la comissió de referència.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de novembre del 1996.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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