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CY) RGE núm. 441/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per Serbasa durant 1996 2399

 
CZ) RGE núm. 442/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

adjudicats per Gestió Sanitària de Mallorca durant 1996 2399
 

DA) RGE núm. 443/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Institut Balear de l'Aigua durant 1996 2399

 
DB) RGE núm. 444/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

adjudicats per l'Ibasan durant 1996 2399
 

DC) RGE núm. 445/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut (IBSJ) durant 1996 2399

 
DD) RGE núm. 446/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

adjudicats per l'Institut Balear de Disseny durant 1996 2400
 

DE) RGE núm. 447/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Ibatur durant 1996 2400

 
DF) RGE núm. 448/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes

adjudicats per l'Ibavi durant 1996 2400
 

DG) RGE núm. 453/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a subvencions energies alternatives 2400

 
DH) RGE núm. 471/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions

que ha sol•licitat l'empresa Kraft Jacobs Suchard Iberia S.A. 2400
 

DI) RGE núm. 472/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
d'expropiacions per a l'execució de la via de ronda nord de Ciutadella 2400

 
DJ) RGE núm. 473/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars dels

terrenys afectats per l'execució de la via ronda sud de Ciutadella 2401
 

DK) RGE núm. 474/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a titulars
dels terrenys afectats per l'execució de la via ronda nord de Ciutadella 2401

 
DL) RGE núm. 485/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla concertat

de prestacions bàsiques 2401
 

DM) RGE núm. 486/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte de
coordinació de tots els punts d'atenció a l'immigrant internacional 2401

 
DN) RGE núm. 488/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contaminació

a la cimentera de Lloseta per la utilització d'olis usats com a combustible 2401
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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de febrer del 1997, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 457/97, reguladora de la segona activitat dels policies
locals de Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini
finalitzarà dia 17 de febrer, a les 13 hores.

Així mateix, i conformement amb l'establert a l'article 95
del Reglament de la Cambra, i atesa la petició formulada, tramitar
el projecte de llei de referència pel procediment d'urgència. 

Palma, a 5 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 10 de gener del 1997, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

17.- Remissió al Parlament de les Illes Balears, per a la
seva tramitació, del projecte de llei reguladora de la segona
activitat dels policies locals de Balears.

A proposta del conseller de la Funció Pública, el Consell
de Govern adopta l'acprd següent:

Primer. Remetre al Parlament de les Illes Balears, per
a la seva tramitació, el Projecte de llei reguladora de la segona
activitat dels policies locals de Balears, d'acord amb el que
preveuen els articles 18.5 i 26.2 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Segon. Sol•licitar d'acord amb l'article 95.1 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears que l'esmentat
projecte es tramiti pel procediment d'urgència.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 17 de gener del 1997.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.

A) 
PROJECTE DE LLEI REGULADORA DE LA

SEGONA ACTIVITAT DELS POLICIES LOCALS

Exposició de motius

Les funcions eminentment operatives i de vegades
arriscades i penoses que exerceixen els funcionaris de les policies
locals, justifiquen la regulació d'una segona activitat, atenent el fet
que les aptituds psicofísiques requerides es van perdent amb l'edat
o per determinades circumstàncies.

L'article 54 de les Normes-marc de les policies locals de
les Illes Balears, aprovades pel Decret 70/1989, de 6 de juliol, va
establir el dret dels membres dels cossos de les policies locals a
passar a la situació de segona activitat amb la mateixa forma i
condicions que es reconegui per al cos nacional de policia en la Llei
a què es refereix l'article 16.4 de la Llei orgànica de forces i cossos
de seguretat, i afegeix que els funcionaris que passin a aquesta
situació podran prestar altres serveis municipals.

Per la seva part, la Llei 26/1994, de 26 de setembre, regula
aquesta situació per al cos nacional de policia, donant compliment
a les previsions de la Llei orgànica i deixant diversos aspectes per
a desplegament reglamentari.

La peculiar estructura i les característiques dels cossos de
les policies locals, integrats per menor nombre de components que
els del cos nacional, i amb unes funcions relacionades amb
múltiples camps de l'activitat municipal, a més de la seguretat
pública, en el seu sentit estricte, aconsella l'adaptació del dret
contingut en les normes-marc a aqueixa diferent idiosincràsia,
l*aplicació del qual es durà a terme d'acord amb la present Llei, el
seu desplegament reglamentari i les disposicions municipals, si n'és
el cas.

La present Llei pretén fer compatible aquest dret dels
funcionaris amb les disponibilitats dels ajuntaments, les necessitats
del servei i, en definitiva, l'interès general.

La Comissió de Coordinació de les Policies Locals va
expressar el seu parer favorable en la reunió de dia 26 de setembre
de 1996.

Títol I. Disposicions generals.

Article 1

La segona activitat dels funcionaris pertanyents a les
policies locals de les Illes Balears es durà a terme amb els termes i
les condicions prevists en la present Llei i tota la normativa restant
que la desplegui.

Article 2

Les causes per a passar a aquesta situació són:

1. La petició de l'interessat, una vegada que hagi complert
l'edat que es determina en els articles 7 i 10 d'aquesta mateixa Llei.

2. La insuficiència apreciable i presumiblement no
permanent de les facultats físiques o psíquiques necessàries per a
l'eficaç exercici de les funcions pròpies de la categoria, de
conformitat amb el que preveu el títol III de la present llei.
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Article 3

Correspon a l'Alcaldia l'atribució de resoldre, tant d'ofici
com a petició de l'interessat, els expedients per a passar a la
segona activitat.

Article 4

Els funcionaris en la situació de segona activitat no
podran participar en els processos d'ascens a les categories
professionals superiors, ni a vacants per  mobilitat, dins dels
cossos de la Policia Local, emperò podran participar en altres
qualssevol processos de promoció interna o professional que
convoqui la corporació local respectiva, quan es tracti de llocs de
feina que puguin ser exercits per ells, segons les seves condicions
psicofísiques.

Article 5

Únicament procedirà la declaració de la segona activitat
des de la situació de servei actiu en algun cos de la Policia Local.

Títol II. Del pas a la segona activitat per causa de l'edat.

Article 6

1. En els supòsits prevists en l'article 2.1, el termini
màxim per a resoldre serà de tres mesos, comptadors des de la
presentació de la corresponent solAlicitud per part de l'interessat,
juntament amb la documentació complementària.

2. La mancança de resolució expressa dins l'esmentat
termini produirà efectes estimatoris, d'acord amb el que disposen
els articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. La solAlicitud per a passar a la segona activitat  podrà
ser presentada per l'interessat amb tres mesos abans del
compliment de l'edat fixada en els articles 7 i 10 i, una vegada
complida aquesta, en qualsevol moment.

Capítol I. De la segona activitat amb destinació

Article 7

El pas a la segona activitat amb destinació per causa del
compliment de l'edat es produirà, a petició de l'interessat, a partir
del compliment de l'edat fixada a continuació segons l'escala a què
pertanyi:

a) Escala superior: 60 anys.
b) Escala executiva: 58 anys.
c) Escala d'inspecció: 56 anys.
d) Escala bàsica: 55 anys.

Article 8

1. El pas a la situació de segona activitat amb destinació
tindrà lloc, com a norma general, en el propi cos de Policia Local,
i si això no fos possible, per mancança de places o per incapacitat,
en altres serveis o dependències municipals.

2. Les corporacions locals aprovaran anualment, en els
seus pressuposts, els llocs que puguin ser ocupats d'aquesta
manera, tenint en compte les previsions del pas a la segona
activitat. Per tal de fer això, l'agent interessat podrà formular una
comunicació prèvia a la solAlicitud, amb la deguda antelació.

3. Sens perjudici del que preveu l*apartat anterior, en el
cas d*existir places vacants de segona activitat, l*interessat que
compleixi els requisits i ho solAliciti, tindrà el dret d*ocupar-les.

4. En el cas que la plaça per ocupar sigui fora del cos de
Policia Local, el pas a la segona activitat d*un funcionari no podrà
suposar la supressió de la plaça que havia ocupat fins aleshores en
el cos de la Policia Local.

Article 9

Al llarg del període de permanència en segona activitat
amb destinació, els funcionaris percebran:

a) les retribucions bàsiques que corresponen a la seva
categoria;

b) les retribucions bàsiques de caràcter personal que
tinguin reconegudes, incloses aquelles que els pertoquin en concepte
de triennis, que continuaran perfeccionant-se en aquesta situació;

c) les retribucions complementàries assignades del nou
lloc de treball;

d) i, arribat el cas, un complement personal transitori, amb
la finalitat d*equiparar les retribucions brutes que s*hagin de
percebre amb aquelles que es percebran en cada moment, segons la
categoria que es tracti, en la situació de servei actiu.

Capítol II. De la segona activitat sense destinació

Article 10

El pas a la segona activitat sense destinació per causa del
compliment d*edat es produirà, a petició de l*interessat, tot just des
del moment en què es compleixin els 62 anys, sempre que, almenys,
dugui en servei actiu dos anys ininterromputs.
 
Article 11

Al llarg del període de permanència en segona activitat
sense destinació, els funcionaris percebran:

a) les retribucions bàsiques corresponents a la categoria
que exercien en el moment de passar a la segona activitat, en la seva
totalitat;

b) les retribucions de caràcter personal que tinguessin
reconegudes, incloses aquelles que pertoquin en concepte de
triennis, que continuaran perfeccionant-se en aquesta situació;

c) i un complement equivalent al vuitanta per cent de les
retribucions complementàries de caràcter general de la categoria
referida.
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Article 12

Els funcionaris declarats en segona activitat quedaran a
disposició del batle i hauran d*exercir funcions policials quan
sigui necessari per raons extraordinàries del servei i mentre
persisteixin aquestes. Per l*exercici d*aquestes funcions, es
percebran les retribucions corresponents del personal en servei
actiu.

TÍTOL III. Del pas a la segona activitat per insuficiència de les
aptituds psicofísiques

Article 13

1. Passaran a la situació de segona activitat aquells
funcionaris dels cossos de Policia Local que, abans de complir
l*edat reglamentària establerta, o un cop complerta aquesta,
tinguessin una minva apreciable de caràcter no permanent de les
facultats psíquiques o físiques necessàries per a un exercici ple de
les funcions pròpies de la seva categoria. Únicament procedirà la
declaració de segona activitat per aquesta causa, des de la situació
de servei actiu.

2. El procediment s*iniciarà d*ofici pel comandament del
cos o a instància de l*interessat, i serà apreciat per un tribunal
mèdic format per tres facultatius -metges o psicòlegs- de
l*especialitat que es tracti, designats per l*Ajuntament, per
l*interessat i per la Conselleria de Sanitat i Consum,
respectivament, el règim del qual serà el mateix que el dels
tribunals de selecció.

3. A l*efecte de l*apreciació d*insuficiència física o
psíquica pel tribunal mèdic, es valoraran les circumstàncies que
produeixin limitacions funcionals en la persona afectada que li
impedeixin o minvin de forma manifesta i objectiva la seva
capacitat professional en la forma que es determini
reglamentàriament.

4. Els dictàmens de l*esmentat tribunal mèdic vincularan
l*òrgan competent per declarar la segona activitat; havent de
determinar si el pas a la segona activitat serà amb destinació o
sense.

5. Es garanteix el secret del dictamen mèdic sens que en
el tràmit administratiu es descrigui la malaltia, fent servir
exclusivament els termes “apte” o “no apte” per al servei actiu. En
tot cas,  l*interessat té el dret de conèixer els dictàmens emesos
pels facultatius.

Article 14

El reingrés, tant d*ofici com a instància de l*interessat,
a la situació de servei actiu des de la de 2a activitat, sols podrà
esdevenir-se en aquells casos que, havent estat declarada -la
segona activitat- per raons d*incapacitat psíquica o física, es
demostri fefaentment la total recuperació del funcionari, amb el
previ dictamen favorable del tribunal mèdic al qual ens hem referit
a l'article anterior.

TÍTOL IV. Règim disciplinari i d*incompatibilitat

Article 15

1. Els funcionaris d*un cos de Policia Local, en situació
de segona activitat amb destinació dins aquest, estaran subjectes
al mateix règim disciplinari i d*incompatibilitat que els
funcionaris de policia en servei actiu.

2. Els funcionaris d*un cos de Policia Local, en situació
de segona activitat amb destinació fora del cos, o sense destinació
estaran subjectes al règim general disciplinari i d*incompatibilitat
de la funció pública.

Disposició transitòria primera

Els funcionaris que en el moment de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei haguessin passat, per acord dels seus respectius
ajuntaments, a la situació de segona activitat conformement amb
qualssevol dels supòsits continguts a la Llei 26/1994, hi
continuaran, amb les condicions i règim establerts en l*esmentada
norma.

Disposició transitòria segona

Aquells que a partir de l*entrada en vigor d*aquesta Llei
ja hagin complert les edats límits per al seu pas a la situació de 2a
activitat, hi aniran passant de forma gradual i de forma que no es
perjudiquin els interessos de l*ajuntament, i d*acord amb l*establert
reglamentàriament per la corporació. En el termini de tres anys ha
de quedar regularitzada aquesta situació.

Disposició addicional primera

L*article 54. f) de les Normes marc de les policies locals
de Balears, aprovades pel Decret 70/1989, queda redactat de la
següent forma: 

"f).- Dret a passar a la segona activitat".

Disposició addicional segona

La regulació de la segona activitat continguda en la
present Llei no impedirà que cada ajuntament, en l*exercici de la
seva potestat, pugui elaborar en el seu Reglament unes modalitats
de "segona activitat" d*acord amb les seves peculiaritats
organitzatives i pressupostàries, sempre que aquesta regulació no
suposi detriment o empitjorament de les mesures establertes en
aquesta Llei.

Disposició final primera

Es faculta el Consell de Govern per a dictar les
disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament
i l*execució de la present Llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor l*endemà d*haver-se publicat
en el  BOCAIB.

Palma, 10 de gener de 1997
El conseller de la Funció Pública i Interior:
José Antonio Berastain i Díez.
El president:
Jaume Matas i Palou.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA

Ordre de Publicació

 RGE núm. 160/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
deteriorament de la carretera Maó-Ciutadella (Mesa de 5 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 161/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits per a la creació de nous mitjans de comunicació (Mesa de
5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 162/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits als mitjans de comunicació per fomentar l'ús del català
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 163/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajuts
concedits als mitjans de comunicació d'àmbit local (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 164/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Gesma durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 165/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Ibasan durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 166/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per l'Ibagua durant l'any 1996 (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 167/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut
durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 168/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per l'Institut Balear de Disseny durant l'any
1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 169/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Foment Industrial durant l'any 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 170/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada pels Serveis Ferroviaris de Mallorca durant
l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 171/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per l'Ibavi durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 172/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Semilla durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 173/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Sefobasa durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 174/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Seamasa durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 175/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per l'Ibabsa durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 176/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Agama durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 177/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada pel Centre Balears Europa durant l'any 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 178/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Ibatur durant l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 179/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per Ficobalsa durant l'any 1996 (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 180/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Presidència del Govern durant l'any
1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 181/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria de Turisme durant l'any
1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 182/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 183/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria d'Economia i Hisenda
durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 184/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria d'Agricultura i Pesca
durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 185/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria de la Funció Pública
durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).
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 RGE núm. 186/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del
1997).

 RGE núm. 187/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 188/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria de Comerç i Indústria
durant l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 189/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a despesa
en publicitat realitzada per la Conselleria de Governació durant
l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 193/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Governació l'any 1996 (Mesa de
5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 194/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Comerç i Indústria l'any 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 195/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social l'any
1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 196/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori l'any 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 197/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de la Funció Pública l'any 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 198/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'any 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 199/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria d'Economia i Hisenda l'any 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 200/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports l'any
1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 201/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Conselleria de Turisme l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 202/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a estudis
encarregats per la Presidència del Govern l'any 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 203/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya
"preservam la mar, preservam els recursos" (Mesa de 5 de febrer del
1997).

 RGE núm. 204/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a campanya
"Govern solidari" (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 207/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cendres a
la central d'es Murterar (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 208/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ampliació
de la carretera de Valldemossa fins al campus de la UIB (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 209/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla pilot
sobre gestió de residus a Formentera (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 210/97, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a inici de
negociacions per a l'adquisició de la finca Alparico (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 229/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla de
desestacionalització (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 230/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hotels
rurals (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 231/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de l'oficina de turisme juvenil per a 1997 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 232/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de
l'estudi realitzat per la Fundació Agustí de Bethencourt de la
Universitat Politècnica de Madrid (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 236/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística al
municipi de Sencelles (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 237/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística al
municipi d'Alcúdia (Mesa de 5 de febrer del 1997).
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 RGE núm. 238/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística al
municipi de Sant Josep (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 239/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística al
municipi de Campos (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 240/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística al
municipi d'Alaior (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 241/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística al
municipi de Pollença (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 242/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a resultats del Pla pilot de normalització lingüística al
municipi de Porreres (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 243/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a accidentabilitat laboral a les Illes Balears durant l'any
1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 244/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a desenvolupament normatiu de la Llei de prevenció de
riscs laborals (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 245/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a creació del Consell Balear de Salut Laboral (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 294/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a pas elevat en la ronda de Maó (Mesa de 5 de febrer del
1997).

 RGE núm. 295/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a inclusió del pati de sa Lluna (Alaior) dins el Pla Mirall
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 321/97, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí
i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
l'empar de l'ordre 20078 del Conseller d'Educació, Cultura i
Esports de l'1 d'octubre de 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 324/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a procés de redacció dels plans especials de les àrees
naturals d'especial interès a l'illa de Menorca (Mesa de 5 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 325/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a Pla d'ordenació de Cala Molí -Na Macaret- al terme
municipal d'es Mercadal (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 355/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en Filologia catalana, Filologia
hispànica, Filosofia, Història, Geografia i Història de l'Art a la UIB
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 356/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en Psicologia, Psicopedagogia,
Ciències de l'Educació, Educació Social, Mestre, i Infermeria a la
UIB (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 357/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en la Facultat de Dret a la UIB
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 358/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en Empreses i Activitats Turístiques,
i Titulació Superior en Turisme a la UIB (Mesa de 5 de febrer del
1997).

 RGE núm. 359/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en la UIB (Mesa de 5 de febrer del
1997).

 RGE núm. 360/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en l'Escola de Treball Social a
Palma de Mallorca (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 361/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en Administració i Direcció
d'Empreses i Economia (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 362/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en Ciències Empresarials a la UIB
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 363/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en Física i Química a la UIB (Mesa
de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 364/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en universitats radicades fora de les
Illes Balears (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 365/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella i
Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en l'Escola de Magisteri a la UIB
(Mesa de 5 de febrer del 1997).
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 RGE núm. 417/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors i/o personal de confiança del Govern de la CAIB (Mesa
de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 419/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Portella
i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a estudiants matriculats en Biologia (Mesa de 5 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 420/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
concedides per a la d'edició de la "Carta de los residentes europeos
en las islas Pitiusas (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 421/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts o
subvencions concedides a l'empar del Decret 3/1995 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 422/97, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi sobre la
possibilitat de soterrar les xarxes elèctriques (Mesa de 5 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 424/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 425/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria de
Governació durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 426/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria de Comerç
i Indústria durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 427/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 428/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 429/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria de la Funció
Pública durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 430/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria d'Economia
i Hisenda durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 431/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes administratius adjudicats per la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 432/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Conselleria de Turisme durant 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 433/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
administratius adjudicats per la Presidència del Govern durant 1996
(Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 434/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per Seamasa durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 435/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per Serveis Ferroviaris de Mallorca durant 1996 (Mesa de
5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 436/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per Semilla S.A. durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del
1997).

 RGE núm. 437/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per Sefobasa durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 438/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Ibabsa durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 439/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Institut d'Estudis Baleàrics durant 1996 (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 440/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per la Junta d'Aigües de Balears durant 1996 (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 441/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per Serbasa durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 442/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per Gestió Sanitària de Mallorca durant 1996 (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 443/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Institut Balear de l'Aigua durant 1996 (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 444/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Ibasan durant 1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 445/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut (IBSJ) durant
1996 (Mesa de 5 de febrer del 1997).
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 RGE núm. 446/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Triay
i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
adjudicats per l'Institut Balear de Disseny durant 1996 (Mesa de 5
de febrer del 1997).

 RGE núm. 447/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes adjudicats per l'Ibatur durant 1996 (Mesa de 5 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 448/97, de l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc
Triay i Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes adjudicats per l'Ibavi durant 1996 (Mesa de 5 de febrer
del 1997).

 RGE núm. 453/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a subvencions energies alternatives (Mesa de 5 de
febrer del 1997).

 RGE núm. 471/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Garcia
i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
que ha sol•licitat l'empresa Kraft Jacobs Suchard Iberia S.A. (Mesa
de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 472/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte d'expropiacions per a l'execució de la via de ronda nord de
Ciutadella (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 473/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
titulars dels terrenys afectats per l'execució de la via ronda sud de
Ciutadella (Mesa de 5 de febrer del 1997)..

 RGE núm. 474/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
titulars dels terrenys afectats per l'execució de la via ronda nord de
Ciutadella (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 485/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla
concertat de prestacions bàsiques (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 486/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Aina
Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte
de coordinació de tots els punts d'atenció a l'immigrant
internacional (Mesa de 5 de febrer del 1997).

 RGE núm. 488/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
contaminació a la cimentera de Lloseta per la utilització d'olis usats
com a combustible (Mesa de 5 de febrer del 1997).

Palma, a 5 de febrer del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té coneixement el Govern de les Illes Balears de la
situació de deteriorament en què es troba la carretera que va de
Maó a Ciutadella, entre els quilòmetres 36 i 40?

Té prevista el Govern alguna actuació urgent al
respecte?

En quina data pensa que es podria dur a terme la millora
d'aquesta carretera?

És conscient el Govern que les obres de millora s'haurien
de realitzar abans de començar la temporada d'estiu, durant la qual
augmenta considerablement la circulació de vehicles?

Es Mercadal, a 21 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts o subvencions ha concedit durant l'any 1996
el Govern de les Illes Balears i les empreses públiques que en
depenen, per a la creació de nous mitjans de comunicació?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts o subvencions ha concedit durant l'any 1996
el Govern de les Illes Balears i les empreses públiques que en
depenen, als mitjans de comunicació per fomentar l'ús del català
(fent constar la relació dels mitjans que les han rebut i les quantitats
de cada ajut comercial?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins ajuts o subvencions ha concedit durant l'any 1996
el Govern de les Illes Balears i les empreses públiques que en
depenen, als mitjans de comunicació d'àmbit local?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar Gestió Sanitària
de Mallorca durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat Gestió Sanitària de Mallorca algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà
de comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut Balear
de Sanejament durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat l'Institut Balear de Sanejament algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà
de comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut Balear de
l'Aigua durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat l'Institut Balear de l'Aigua algun programa
de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat l'Institut Balear de Serveis a la Joventut
algun programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin
mitjà de comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu
cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar l'Institut Balear
de Disseny durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat l'Institut Balear de Disseny algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà
de comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar Foment
Industrial durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat Foment Industrial algun programa de ràdio
o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació?
Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar els Serveis
Ferroviaris de Mallorca durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat els Serveis Ferroviaris de Mallorca algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar l'Ibavi durant l'any
1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat l'Ibavi algun programa de ràdio o televisió
durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació? Amb quin
objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quina despesa en publicitat va realitzar Semilla durant
l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?
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Ha patrocinat Semilla algun programa de ràdio o
televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació?
Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar Sefobasa durant
l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat Sefobasa algun programa de ràdio o
televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació?
Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quina despesa en publicitat va realitzar Seamasa durant
l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat Seamasa algun programa de ràdio o
televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació?
Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar l'Ibabsa durant
l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat l'Institut de Biologia Animal, S.A. algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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 escrita.

Quina despesa en publicitat va realitzar Agama durant
l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat Agama algun programa de ràdio o televisió
durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació? Amb quin
objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar el Centre
Balears Europa durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat el Centre Balears Europa algun programa
de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar Ibatur durant
l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat Ibatur algun programa de ràdio o televisió
durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació? Amb quin
objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quina despesa en publicitat va realitzar Ficobalsa durant
l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat Ficobalsa algun programa de ràdio o
televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació? Amb
quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Presidència del
Govern durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Presidència del Govern algun programa
de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria de
Turisme durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria de Turisme algun programa
de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria de Cultura, Educació i
Esports algun programa de ràdio o televisió durant l'any 1996?
Amb quin mitjà de comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha
estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria
d'Economia i Hisenda durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria d'Economia i Hisenda algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria
d'Agricultura i Pesca durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria d'Agricultura i Pesca algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria de
la Funció Pública durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria de la Funció Pública algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà
de comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori algun programa de ràdio o televisió durant
l'any 1996? Amb quin mitjà de comunicació? Amb quin objectiu?
Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que
s'ha destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
algun programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin
mitjà de comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu
cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria de
Comerç i Indústria durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria de Comerç i Indústria algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quina despesa en publicitat va realitzar la Conselleria de
Governació durant l'any 1996?

Com es va distribuir aquesta despesa entre els diferents
mitjans de comunicació de cadascuna de les illes (fent constar la
relació dels mitjans que han rebut la publicitat i la despesa que s'ha
destinat a cadascun d'ells)?

S'ha realitzat alguna campanya publicitària específica?
Amb quin objectiu? Amb quin cost?

S'ha patrocinat durant l'any 1996 alguna publicació?
Quina? Amb quin cost?

Ha patrocinat la Conselleria de Governació algun
programa de ràdio o televisió durant l'any 1996? Amb quin mitjà de
comunicació? Amb quin objectiu? Quin ha estat el seu cost?

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quins estudis ha encarregat la Conselleria de
Governació durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Comerç i
Indústria durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quins estudis ha encarregat la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat la Conselleria de la Funció
Pública durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 estudis ha encarregat la Conselleria d'Agricultura
i Pesca durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Quins estudis ha encarregat la Conselleria d'Economia
i Hisenda durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat la Conselleria de Turisme
durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis ha encarregat la Presidència del Govern
durant l'any 1996?

Quin ha estat el cost de cadascun d'ells?

A quines persones o empreses s'han adjudicat?

Quina utilització i divulgació s'ha fet del seu contingut?

Palma, a 16 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès el contingut de la resposta del Govern a una pregunta
parlamentària RGE núm. 5377/96, en la qual el Conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral afirma que "per part de
la seva conselleria no s'ha fet cap campanya amb el lema Preservam
la mar, preservam els recursos.

Atès el contingut de la publicitat que li adjuntam,
corresponent al dia 11 d'octubre de 1996, en la qual, contràriament
a les afirmacions del conseller, apareix el lema Preservam la mar,
preservam els recursos en un anunci de la Direcció General de Ports
i Litoral, al costat del logotip del Govern balear i el nom de la
conselleria esmentada.

Pensa la Conselleria de Medi Ambient iniciar una
investigació per tal d'aclarir qui va encarregar aquesta publicitat
sense coneixement del conseller, i demanar-ne les responsabilitats
corresponents?
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Pensa la Conselleria pagar una publicitat que no s'ha fet,
tot i que s'ha publicat?

Qui té la capacitat, dins la Conselleria de Medi Ambient,
per encarregar campanyes publicitàries?

Quin cost ha tingut la publicitat que s'ha realitzat amb el
lema Preservam la mar, preservam els recursos que, signada per la
Conselleria de Medi Ambient, ha estat inclosa a determinats
mitjans de comunicació el mes d'octubre de 1996?

Palma, a 22 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

D'acord amb el contingut de la resposta del Govern a la
pregunta parlamentària RGE núm. 6935/96 del diputat
sotasignant, les despeses en matèria de publicitat de la campanya
"Govern solidari" han arribat a la quantitat de 1.900.000 pessetes.

El concurs, que era "per dur endavant un projecte de
centre assistencial o educatiu a un país del Tercer Món", ha tingut
una participació limitada.

S'han carregat aquestes despeses de publicitat a la
partida destinada a col•laborar amb països del Tercer Món?

Si l'objectiu d'aquesta campanya era el de "garantir que
totes les organitzacions dedicades a l'assistència al Tercer Món
participin en el concurs esmentat", no opina el Govern que es
tracta d'una despesa excessivament elevada atesos els resultats
finals ja que, segons la publicitat del propi Govern, sols s'hi han
presentat quatre projectes?

Atès el reduït nombre d'ONG amb presència a les Illes
Balears i ateses les exigències del concurs que limitava la
participació, no pensa el Govern que hauria estat més rendible i
menys costós adreçar-se per escrit a cadascuna de les ONG,
convocant-les a participar en aquest concurs?

Quina participació ha donat el Govern a les ONG amb
presència a les Illes Balears, en la resolució del concurs?

Per quin motiu no s'han consultat els fons de cooperació
existents a Menorca i Mallorca, sobre l'oportunitat, contingut i
finalitats d'aquesta actuació?

Palma, a 22 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té constància el Govern balear que les cendres resultants
de la combustió de carbó a es Murterar abocades a Biniatria puguin
anar a parar al Parc Natural de s'Albufera?

Coneix el Govern balear la composició dels lixiviats
produïts a partir de les cendres resultants de la combustió de carbó
a es Murterar?

Exigeix el Govern balear l'adopció de mesures per evitar
la dispersió de les cendres resultants de la combustió de carbó a es
Murterar els dies de vent?

Està previst sotmetre les cendres resultants de la
combustió de carbó a es Murterar a processos d'inertització?

Palma, a 22 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins estudis s'han realitzat i quins criteris s'han seguit per
descartar l'habilitació d'un carril bici o crear una ramificació de la
línia de ferrocarril de Sóller fins al Campus, i optar pel
desdoblament de la carretera de Valldemossa i la construcció d'un
pas elevat per unir el Campus amb la carretera?

Palma, a 22 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

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

Té previst el Govern balear elaborar i executar durant
l'any 1997 el Pla pilot sobre gestió de residus a Formentera?

Palma, a 22 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 criteris ha fet servir el Govern a l'hora de decidir
iniciar les negociacions per tal d'adquirir la finca Alparico de
Menorca?

Té previst algun membre del Govern participar en les
negociacions per dur a terme aquesta compra?

No hauria estat molt més lògic optar per realitzar un
concurs abans de decidir quin espai natural s'havia d'adquirir per
part del Govern?

Palma, a 22 de gener del 1997.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

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.

Pla de desestacionalització del Govern balear, quines
mesures i pressupost està previst per al 1997?

Palma, a 22 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els hotels rurals autoritzats per Turisme a les
Illes Balears?

Palma, a 22 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el programa de treball i pressupost previst de
l'oficina de turisme juvenil per a 1997?

Quins són els recursos que gestionen?

Palma, a 22 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost de l'estudi realitzat per la Fundació
Agustí de Bethencourt de la Universitat Politècnica de Madrid,
dirigit pel catedràtic Rafael Izquierdo de Bartolomé, encarregat pel
Govern de la Comunitat Autònoma?

Palma, a 23 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines accions de les previstes en el programa
presentat per l'Ajuntament de Sencelles, amb un pressupost de
46.368.000 pessetes, per entrar dins les ajudes del Pla pilot, s'han
realitzat al llarg de 1996?

2.- Quina avaluació fa el Govern balear de les actuacions
realitzades, tant pel que fa a les previstes com pre la incidència que
han tingut en la normalització lingüística del municipi?

3.- Quines despeses s'han justificat en relació a l'ajuda
rebuda per part del Govern balear, i en quins conceptes s'han produït
aquestes?

4.- Pensa el Govern balear mantenir les ajudes al municipi
de Sencelles per continuar amb el Pla pilot durant 1997? En cas
afirmatiu, quina aportació al respecte rebrà aquest ajuntament?

Es Castell, a 3 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

1.- Quines accions de les previstes en el programa
presentat per l'Ajuntament d'Alcúdia, amb un pressupost de
32.311.448 pessetes, per entrar dins les ajudes del Pla pilot, s'han
realitzat al llarg de 1996?

2.- Quina avaluació fa el Govern balear de les actuacions
realitzades, tant pel que fa a les previstes com pre la incidència que
han tingut en la normalització lingüística del municipi?

3.- Quines despeses s'han justificat en relació a l'ajuda
rebuda per part del Govern balear, i en quins conceptes s'han produït
aquestes?

4.- Pensa el Govern balear mantenir les ajudes al municipi
d'Alcúdia per continuar amb el Pla pilot durant 1997? En cas
afirmatiu, quina aportació al respecte rebrà aquest ajuntament?

Es Castell, a 3 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines accions de les previstes en el programa
presentat per l'Ajuntament de Sant Josep, amb un pressupost de
20.599.616 pessetes, per entrar dins les ajudes del Pla pilot, s'han
realitzat al llarg de 1996?

2.- Quina avaluació fa el Govern balear de les actuacions
realitzades, tant pel que fa a les previstes com pre la incidència
que han tingut en la normalització lingüística del municipi?

3.- Quines despeses s'han justificat en relació a l'ajuda
rebuda per part del Govern balear, i en quins conceptes s'han
produït aquestes?

4.- Pensa el Govern balear mantenir les ajudes al
municipi de Sant Josep per continuar amb el Pla pilot durant
1997? En cas afirmatiu, quina aportació al respecte rebrà aquest
ajuntament?

Es Castell, a 3 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines accions de les previstes en el programa
presentat per l'Ajuntament de Campos, per entrar dins les ajudes
del Pla pilot, s'han realitzat al llarg de 1996?

2.- Quina avaluació fa el Govern balear de les actuacions
realitzades, tant pel que fa a les previstes com pre la incidència
que han tingut en la normalització lingüística del municipi?

3.- Quines despeses s'han justificat en relació a l'ajuda
rebuda per part del Govern balear, i en quins conceptes s'han
produït aquestes?

4.- Pensa el Govern balear mantenir les ajudes al
municipi de Campos per continuar amb el Pla pilot durant 1997?
En cas afirmatiu, quina aportació al respecte rebrà aquest
ajuntament?

Es Castell, a 3 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

1.- Quines accions de les previstes en el programa
presentat per l'Ajuntament d'Alaior, per entrar dins les ajudes del
Pla pilot, s'han realitzat al llarg de 1996?

2.- Quina avaluació fa el Govern balear de les actuacions
realitzades, tant pel que fa a les previstes com pre la incidència que
han tingut en la normalització lingüística del municipi?

3.- Quines despeses s'han justificat en relació a l'ajuda
rebuda per part del Govern balear, i en quins conceptes s'han produït
aquestes?

4.- Pensa el Govern balear mantenir les ajudes al municipi
d'Alaior per continuar amb el Pla pilot durant 1997? En cas
afirmatiu, quina aportació al respecte rebrà aquest ajuntament?

Es Castell, a 3 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines accions de les previstes en el programa
presentat per l'Ajuntament de Pollença, per entrar dins les ajudes del
Pla pilot, s'han realitzat al llarg de 1996?

2.- Quina avaluació fa el Govern balear de les actuacions
realitzades, tant pel que fa a les previstes com pre la incidència que
han tingut en la normalització lingüística del municipi?

3.- Quines despeses s'han justificat en relació a l'ajuda
rebuda per part del Govern balear, i en quins conceptes s'han produït
aquestes?

4.- Pensa el Govern balear mantenir les ajudes al municipi
de Pollença per continuar amb el Pla pilot durant 1997? En cas
afirmatiu, quina aportació al respecte rebrà aquest ajuntament?

Es Castell, a 3 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

1.- Quines accions de les previstes en el programa
presentat per l'Ajuntament de Porreres, per entrar dins les ajudes
del Pla pilot, i pressupostades en 23.750.000 pessetes s'han
realitzat al llarg de 1996?

2.- Quina avaluació fa el Govern balear de les actuacions
realitzades, tant pel que fa a les previstes com pre la incidència
que han tingut en la normalització lingüística del municipi?

3.- Quines despeses s'han justificat en relació a l'ajuda
rebuda per part del Govern balear, i en quins conceptes s'han
produït aquestes?

4.- Pensa el Govern balear mantenir les ajudes al
municipi de Porreres per continuar amb el Pla pilot durant 1997?
En cas afirmatiu, quina aportació al respecte rebrà aquest
ajuntament?

Es Castell, a 3 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

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.

Quin nombre total d'accidents s'han produït al conjunt de
les Illes Balears durant l'any 1996?, especificant-ne, si és possible,
les següents dades:

a) Nombre d'accidents per mes i per mes i illa.
b) Relació de l'accidentabilitat laboral respecte als cinc

anys immediatament anteriors.
c) Relació percentual de les principals causes dels

accidents.
d) Relació dels accidents segons la seva gravetat.
e) Total d'accidents mortals, especificant-ne nombre a

cadascuna de les illes.
f) Total d'accidents greus o molt greus, especificant-ne

nombre a cadascuna de les illes i situació laboral en què han
quedat les persones accidentades

g) Relació percentual de l'accidentbilitat laboral per
sectors econòmics.

h) Relació percentual de l'accidentabilitat laboral segons
el tipus de contracte laboral de les persones accidentades.

i) Relació de persones accidentades segons sexe, i
relació percentual de l'accidentabilitat en relació al sexe de les
persones afectades.

Es Castell, a 8 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Atesa la marcada tendència a l'increment de la
sinistrabilitat laboral a les Illes Balears;

Quina previsió té el Govern balear respecte de l'aprovació
d'un reglament que desenvolupi la Llei de prevenció de riscs
laborals?

Es Castell, a 7 de gener del 1997.
El diputat:
Josep 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.

Quines mesures ha pres o pensa prendre el Govern per a
la creació del Consell Balear de Salut Laboral?

Quin calendari preveu el Govern balear per a la creació
del Consell Balear de Salut Laboral?

Es Castell, a 7 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès el gran impacte visual que provoca i provocarà el pas
elevat que es construeix en la via Ronda de Maó principalment per
permetre la seguretat dels vianants i particularment dels alumnes del
col.legi La Salle.

Atès que aquest impacte es donarà en la principal via
d'entrada i sortida, fruit del fluix circulatori entre la ciutat de Maó
i l'aeroport.

Atès que aquesta actuació no està gens d'acord amb
l'anunciat en les "Hipòtesis de les Directrius d'Ordenació
Territorial" redactades pel propi Govern balear, i que està motivant
opinions contràries de gran part de menorquins i menorquines.

Formulam les preguntes següents:

1.- Es va realitzar l'estudi d'impacte visual previ a l'elecció
del model de pas elevat per assegurar la protecció dels vianants en
la zona del col•legi La Salle en la via Ronda de Maó? En cas
afirmatiu, quin va ser el resultat de l'estudi?

2.- En un moment en què s'estam eliminant els passos
elevats sobre vies de gran densitat circulatòria, per quin motiu el
Govern balear optà per aquesta solució en el cas referit?

3.- Quins altres projectes, amb menor impacte visual, es
varen avaluar per part del Govern balear? Per quin motiu finalment
es va elegir un projecte que ocasiona un impacte visual tan gran i
que crea dubtes sobre si és el més efectiu per assegurar el pas dels
vianants?

Es Castell, a 20 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès que en 1994 el Parlament de les Illes Balears
acordà instar el Govern per tal que diverses conselleries actuassin
en el sentit de la recuperació del pati de sa Lluna, declarat Bé
d'Interès Cultural amb categoria de Monument;

Atès que per les respostes obtingudes del Govern, fins
al dia d'avui cap iniciativa s'ha realitzat en aquest sentit i la
degradació de l'immoble és palesa i continua;

Atès que l'Ajuntament d'Alaior es dirigí al Govern balear
el passat mes de desembre, sol•licitant la inclusió del pati de sa
Lluna en les inversions contemplades en el Pla Mirall.

Formulam les preguntes següents:

Quina és l'opinió del Govern balear sobre el projecte
remès per l'Ajuntament d'Alaior i relatiu al pati de sa Lluna?

Inclourà el Govern balear actuacions en el pati de sa
Lluna d'Alaior durant el 1997 en el marc de l'aplicació del
denominat Pla Mirall?

En cas afirmatiu, quines serien aquestes actuacions i
quina inversió econòmica s'hi pensa destinar?

Es Castell, a 24 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació d'ajudes concedides i denegades a l'empar de
l'ordre 20078 del Conseller d'Educació, Cultura i Esports de l'1
d'octubre de 1996 (BOCAIB de 17)

Palma, a 17 de gener del 1997.
El diputat:
Andreu Crespí i Plaza.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ateses les informacions que indiquen que els equips
tècnics encarregats de la redacció de la proposta de Pla especial per
les àrees naturals d'especial interès de l'illa de Menorca ja han
conclòs els seus treballs i que aquests han estat lliurats a la
conselleria competent en la matèria;

1.- En quina data s'ha conclòs la redacció de plans
especials per a les àrees naturals d'especial interès declarades a
Menorca?

2.- Quin abast tenen aquests plans? Són plans
independents per cadascuna de les ANEI o un pla global?

3.- Quina tramitació es preveu per a l'aprovació inicial i
definitiva d'aquests instruments de planificació?

4.- Quina participació ha tingut, tindrà, o creu el Govern
balear que hauria de tenir, el Consell Insular en la tramitació
d'aquests plans especials?

5.- Quina participació ha tingut, tindrà, o creu el Govern
balear que hauria de tenir el Consorci de la Reserva de la Biosfera
a l'hora de la redacció d'uns plans que entren directament en els
objectius d'aquest organisme de participació?

Es Castell, a 24 de gener del 1997.
El diputat:
Josep 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.

1.- Quina participació s'ha donat als residents i usuaris de
les instal•lacions nàutiques de Cala Molí (Na Macaret) en la
redacció del plec de prescripcions tècniques per a la contractació
d'assistència tècnica per a la realització d'un pla d'ordenació del
litoral.

Es Castell, a 24 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quants estudiants menorquins estan matriculats per
seguir estudis de filologia catalana, filologia hispànica, filosofia,
història, geografia i història de l'art a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan
matriculats per seguir estudis de filologia catalana, filologia
hispànica, filosofia, història, geografia i història de l'art a la
Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per
seguir estudis de filologia catalana, filologia hispànica, filosofia,
història, geografia i història de l'art a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quants estudiants menorquins estan matriculats per
seguir estudis de psicologia, psicopedagogia, ciències de
l'educació, educació social, mestre i infermeria a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan
matriculats per seguir estudis de psicologia, psicopedagogia,
ciències de l'educació, educació social, mestre i infermeria a la
Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per
seguir estudis de psicologia, psicopedagogia, ciències de
l'educació, educació social, mestre i infermeria a la Universitat de
les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants estudiants menorquins estan matriculats per seguir
estudis de dret a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan matriculats
per seguir estudis de dret a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per seguir
estudis de dret a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep 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.

Quants estudiants menorquins estan matriculats per seguir
estudis d'empreses i activitats turístiques i titulació superior en
turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan matriculats
per seguir estudis d'empreses i activitats turístiques i titulació
superior de turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per seguir
estudis d'empreses i activitats turístiques i titulació superior de
turisme a la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants estudiants menorquins estan matriculats per seguir
estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan matriculats
per seguir estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per seguir
estudis a la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants estudiants menorquins estan matriculats per
seguir estudis a l'Escola de Treball Social de Palma de Mallorca
a la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan
matriculats per seguir estudis a l'Escola de Treball Social de
Palma de Mallorca a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per
seguir estudis a l'Escola de Treball Social de Palma de Mallorca
a la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants estudiants menorquins estan matriculats per
seguir estudis d'administració i direcció d'empreses i economia a
la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan
matriculats per seguir estudis d'administració i direcció d'empreses
i economia a la Universitat de les Illes Balears en el curs
1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per
seguir estudis d'administració i direcció d'empreses i economia a
la Universitat de les Illes Balears en el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep 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.

Quants estudiants menorquins estan matriculats per seguir
estudis de ciències empresarials a la Universitat de les Illes Balears
en el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan matriculats
per seguir estudis de ciències empresarials a la Universitat de les
Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per seguir
estudis de ciències empresarials a la Universitat de les Illes Balears
en el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quants estudiants menorquins estan matriculats per seguir
estudis de física i química a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan matriculats
per seguir estudis de física i química a la Universitat de les Illes
Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per seguir
estudis de física i química a la Universitat de les Illes Balears en el
curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants estudiants menorquins estan matriculats per seguir
estudis a universitats radicades fora de la CAIB en el curs
1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan matriculats
per seguir estudis a universitats radicades fora de la CAIB en el curs
1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per seguir
estudis a universitats radicades fora de la CAIB en el curs
1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants estudiants menorquins estan matriculats per
seguir estudis de magisteri a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan
matriculats per seguir estudis de magisteri a la Universitat de les
Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per
seguir estudis de magisteri a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els assessors i/o personal de confiança del
Govern de la Comunitat Autònom, i detall del nom, càrrec, salari
anual i mensual i conselleria a la qual assessoren?

Palma, a 28 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants estudiants menorquins estan matriculats per
seguir estudis de biologia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997?

Quants estudiants d'Eivissa i Formentera estan
matriculats per seguir estudis de biologia a la Universitat de les
Illes Balears en el curs 1996/1997?

Quants estudiants de Mallorca estan matriculats per
seguir estudis de biologia a la Universitat de les Illes Balears en
el curs 1996/1997?

Palma, a 27 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Portella i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions ha concedit el Govern de la
Comunitat Autònoma, i amb càrrec a quina partida, a Patrick
Bachellerie per a l'edició de "La carta de los residentes europeos de
las islas Pitiusas" durant els anys 1995 i 1996?

Palma, a 29 de gener del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines subvencions ha concedit el Govern a l'empar del
Decret 3/1995, de 13 de gener, especificant-ne illa, nom i explotació
agrícola?

Palma, a 29 de gener del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba l'estudi sobre la possibilitat de
soterrar les xarxes elèctriques anunciat pel Sr. Conseller
d'Agricultura?

En el seu cas,

A quines conclusions s'ha arribat amb l'esmentat estudi?

Té previst decretar una moratòria en la instal.lació de
xarxes d'alta tensió a Eivissa i Formentera mentre s'estudia la
possibilitat de soterrar-les en el futur?

Palma, a 29 de gener del 1997.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria de Governació, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria de Comerç i Indústria, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori, amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import,
de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria de la Funció Pública, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria d'Economia i Hisenda, amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Conselleria de Turisme, amb indicació de
l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Presidència del Govern de la Comunitat,
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 pels Serveis d'Aqüicultura Marina S.A.
(Seamasa), amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import,
de l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de
licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 pels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 pels Serveis de Millora Agrària S.A. (Semilla
S.A.), amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 pels Serveis Forestals de Balears S.A. (Sefobasa),
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut de Biologia Animal S.A. (Ibabsa),
amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut d'Estudis Baleàrics, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per la Junta d'Aigües de Balears, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 pel Servei Balear de Salut (Serbasa), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per Gestió Sanitària de Mallorca, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut Balear de l'Aigua, amb indicació de
l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus de
contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut Balear de Sanejament (Ibasan), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del
tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut Balear de Serveis a la Joventut
(IBSJ), amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de
la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut Balear de Disseny, amb indicació
de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari, del tipus
de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut Balear de Promoció del Turisme
(Ibatur), amb indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de
l'adjudicatari, del tipus de contractació, del nombre de licitadors
i de la baixa obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de contractes administratius realitzats
durant l'any 1996 per l'Institut Balear de la Vivenda (Ibavi), amb
indicació de l'objecte del contracte, de l'import, de l'adjudicatari,
del tipus de contractació, del nombre de licitadors i de la baixa
obtinguda?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 de subvenció per a la instal.lació
d'energies alternatives s'han produït, des de les illes d'Eivissa i
Formentera, durant l'any 1996 i quines han estat concedides?

Quins criteris s'han seguit per a la concessió d'aquestes
ajudes?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH) 
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 subvencions ha sol•licitat l'empresa Kraft Jacobs
Suchard Iberia S.A., fent-ne una relació detallada?

Quantes de les subvencions sol•licitades han estat
concedides, fent-ne una relació detallada?

En quin estat es troben cadascuna de les sol•licituds
concedides, fent-ne una relació detallada?

En quin estat es troben cadascun dels pagaments de les
subvencions concedides, fent-ne una relació detallada?

Per a quins projectes s'han concedit cadascuna de les
subvencions, fent-ne una relació detallada?

En base a quins convenis o normativa s'han concedit
cadascuna de les subvencions, fent-ne una relació detallada?

Palma, a 31 de gener del 1997.
La diputada:
Carme Garcia i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En base a quin projecte el Govern iniciarà les
expropiacions per l'execució de la via ronda nord de Ciutadella?

A l'aprovat pel Govern o al que proposa l'Ajuntament de
Ciutadella?

Palma, a 30 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars i les superfícies de terreny
afectades de cadascun, per l'execució de la via de ronda sud de
Ciutadella, segons el projecte del Govern?

Palma, a 30 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els titulars i les superfícies de terreny
afectades de cadascun, per l'execució de la via de ronda nord de
Ciutadella, segons el projecte del Govern?

Palma, a 30 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL) 
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.

Què passa amb el Pla concertat de prestacions bàsiques?
S'ha prorrogat el conveni amb el Ministeri de Treball i Afers
Socials? Hi ha un plantejament a llarg termini? Han canviat els
criteris que s'havien establert a l'inici del Pla?

Palma, a 28 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El 7 de maig de 1996 el Ple del Parlament de les Illes
Balears va acordar per unanimitat instar el Govern de la
Comunitat Autònoma a elaborar, abans del 31 de desembre de
1996, un projecte de coordinació de tots els punts d'atenció a
l'immigrant internacional. S'ha elaborat aquest projecte? Quin és
el seu contingut?

Palma, a 28 de gener del 1997.
La diputada:
Joana Aina Vidal i Burguera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té constància el Govern de la possible emissió de dioxines
i furans a la fàbrica de ciment pòrtland de Lloseta a causa de la
utilització d'olis usats com a combustible?

Existeix un seguiment per part del Govern de l'emissió de
dioxines i furans a la fàbrica de ciment pòrtland de Lloseta?

Existeix un seguiment per part del Govern de la presència
de dioxines i furans a les cendres volants produïdes a la fàbrica de
ciment pòrtland de Lloseta?

Palma, a 3 de febrer del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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